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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0207 

Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, 

Confederația Elvețiană, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat 

de preferințe al Uniunii Europene *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui 

schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul 

de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și 

Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (05882/2/2017 – C8-

0241/2017 – 2016/0328(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (05882/2/2017), 

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 

Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea 

Europeană, Elveția, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al 

Uniunii Europene (05803/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene(C8-0241/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0151/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației 

Elvețiene. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0208 

Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea 

Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului 

generalizat de preferințe al Uniunii Europene *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui 

schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de 

origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și 

Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe  (05883/2/2017 – C8-

0240/2017 – 2016/0329(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05883/2/2017), 

– având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea 

Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, 

Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului 

generalizat de preferințe al Uniunii Europene (05814/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0240/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0152/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului 

Norvegiei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0209 

Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea 

fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată 

* 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a 

Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea 

administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe 

valoarea adăugată (COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) 

 

(Procedura de consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2017)0621), 

– având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind 

cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul 

taxei pe valoarea adăugată (14390/2017), 

– având în vedere articolul 113 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) și 

articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0407/2017), 

– având în vedere articolul 78c și articolul 108 alineatul (8) din Regulamentul său de 

procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0147/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului 

Norvegiei. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0211 

Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE 

după reforma din 2013  

Rezoluţia Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a 

instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 

(2017/2088(INI)) 

 

Parlamentul European,  

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe 

acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) 

nr. 73/2009 al Consiliului2, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR), a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, a Regulamentului (UE) nr. 

1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, a Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și a 

Regulamentului (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea 

cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și 

sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor3, 

– având în vedere studiul intitulat „Tinerii fermieri: punerea în aplicare a politicilor după 

reforma PAC din 2013”, solicitat de Departamentul său tematic pentru politici 

                                                           
1  JO L 347, 20.12.2013, p. 487. 
2  JO L 347, 20.12.2013, p. 608. 
3  JO L 350, 29.12.2017, p. 15. 
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structurale și de coeziune (Departamentul tematic B) și prezentat în cadrul reuniunii 

Comisiei AGRI din 23 noiembrie 2017, 

– având în vedere audierea sa privind „Punerea în aplicare a politicilor privind tinerii 

fermieri după reforma PAC din 2013”, care a avut loc la 23 noiembrie 2017, 

– având în vedere Raportul special nr. 10/2017 al Curții de Conturi Europene intitulat 

„Sprijinul acordat de UE pentru tinerii fermieri ar trebui să fie mai bine direcționat, 

astfel încât să stimuleze o reînnoire eficace a generațiilor”, 

– având în vedere Rezoluția sa din 27 aprilie 2017 referitoare la situația actuală a 

concentrării terenurilor agricole în UE: cum se poate facilita accesul agricultorilor la 

terenuri?4, 

– având în vedere studiul realizat de Consiliul European al Tinerilor Agricultori (CEJA) 

intitulat „Tinerii fermieri sunt esențiali în cadrul viitoarei PAC”, publicat la 17 mai 

2017, 

– având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor intitulat „Acordarea de 

sprijin tinerilor agricultori din Europa”5, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) din decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 

privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă și anexa 3 la aceasta, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0157/2018), 

A. întrucât, în UE, doar aproximativ 6 % dintre administratorii de exploatații agricole sunt 

tineri cu vârsta sub 35 de ani, în timp ce peste jumătate au depășit vârsta de 55 de ani; 

întrucât disparitățile dintre statele membre sunt mari; 

B. întrucât aceste cifre nu s-au modificat semnificativ în ultimul deceniu, procentul 

tinerilor fermieri fiind în scădere, iar îmbătrânirea populației de fermieri constituind o 

problemă majoră; întrucât situația reînnoirii generațiilor în agricultură variază 

semnificativ de la un stat membru la altul și impune, prin urmare, o abordare flexibilă și 

diversificată; 

C. întrucât, de mai bine de 50 de ani, dezvoltarea agricolă susținută de politica agricolă 

comună (PAC) promovează pretutindeni extinderea, concentrarea exploatațiilor și o 

capitalizare importantă a bunurilor de producție, ceea ce face ca transferul anumitor 

exploatații către tineri și/sau accesibilitatea acestora să fie dificilă, având în vedere 

necesitatea de a dispune de un capital semnificativ pentru a le prelua; 

D. întrucât îmbătrânirea populației care lucrează în agricultură este deosebit de acută în 

sectoarele zootehnice și, în special, în sectorul ovinelor și caprinelor, din cauza 

limitărilor existente în ceea ce privește rentabilitatea economică a acestora; 

E. întrucât, în perioada 2007-2013, numărul tinerilor fermieri din întreaga UE a scăzut de 

                                                           
4  Texte adoptate, P8_TA(2017)0197. 
5  JO C 207, 30.6.2017, p. 57. 
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la 3,3 la 2,3 milioane, iar suprafața fermelor cultivate de tinerii fermieri a scăzut în 

perioada respectivă de la 57 la 53 de milioane de hectare; 

F. întrucât, având în vedere schimbările demografice, precum depopularea și îmbătrânirea 

populațiilor în zonele rurale, este esențial să se creeze oportunități pentru agricultură, ca 

sector modern și atractiv, pentru a încuraja tinerii să aleagă profesii în domeniul 

agriculturii; 

G. întrucât există o concurență acerbă pentru accesul la terenuri între tinerii care doresc să 

se instaleze și fermierii deja instalați și, uneori, chiar între tineri și societățile de 

investiții interesate în prezent de agricultură; 

H. întrucât, pe viitor, va fi amenințat însuși modelul de dezvoltare agricolă bazat pe 

exploatații familiale; 

I. întrucât PAC are în continuare un rol indispensabil în această privință; 

J. întrucât, în domeniul agriculturii, reînnoirea generațiilor constituie o problemă atât din 

punctul de vedere al includerii noii generații, cât și al retragerii actualei generații de 

fermieri, iar numărul scăzut de tineri care aleg profesia de fermier pune în pericol 

sustenabilitatea economică și socială a zonelor rurale și creșterea acestora, precum și 

independența alimentară și siguranța alimentară a UE; întrucât o situație economică 

satisfăcătoare este prima condiție pentru ca profesia să fie atractivă; 

K. întrucât ultima reformă a PAC a confirmat și a introdus o serie de instrumente care pot 

fi combinate și adaptate la situațiile naționale din statele membre, în special plata 

obligatorie acordată tinerilor fermieri în cadrul primului pilon (6,9 miliarde de euro 

pentru 180 000 de tineri fermieri), iar în cadrul celui de-al doilea pilon, măsuri precum 

acordarea de sprijin pentru instalare, pentru acces la finanțare și la credite sau, mai 

mult, posibilitatea realizării unui subprogram tematic pentru tinerii fermieri (2,6 

miliarde de euro); 

L. întrucât, în cadrul UE, nu toate statele membre dispun de o politică reală privind 

înființarea exploatațiilor agricole și nu toate utilizează ansamblul instrumentelor pe care 

PAC le pune la dispoziție pentru a sprijini tinerii fermieri, în special măsura din cadrul 

celui de al doilea pilon privind „înființarea de societăți pentru tinerii fermieri”; 

M. întrucât femeile tinere care preiau responsabilitatea gestionării unei întreprinderi 

agricole reprezintă doar o mică parte din tinerii fermieri, fără a constitui însă un grup 

omogen și având, astfel, nevoi diferite atunci când încep această carieră; 

N. întrucât reînnoirea generațiilor ar trebui să reprezinte una dintre prioritățile esențiale ale 

viitoarei PAC, oferind un cadru politic comun pentru strategiile naționale adaptate, și 

întrucât încurajarea reînnoirii generațiilor este o condiție indispensabilă pentru a 

menține activitatea agricolă în întreaga UE și a păstra caracterul dinamic și atractiv al 

comunităților rurale, în special prin a încuraja diversitatea exploatațiilor și a promova 

agricultura familială sustenabilă; 

O. întrucât accesul la terenuri a fost identificat drept unul dintre principalele obstacole pe 

care le întâmpină tinerii fermieri și noii fermieri, situație care persistă de mai mulți ani 

și impune găsirea unor soluții reale; întrucât accesul la terenuri tinde să fie 
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obstrucționat, în special, pe de o parte, de pierderea de terenuri agricole ca urmare a 

impermeabilizării solului, a urbanizării, a turismului, a proiectelor de infrastructură, a 

schimbării destinației terenurilor și a extinderii deșertificării cauzate de schimbările 

climatice și, pe de altă parte, de concentrarea terenurilor; întrucât creșterile speculative 

de prețuri ridică probleme serioase și din ce în ce mai alarmante pentru noii fermieri și 

tinerii fermieri în multe state membre; întrucât, deși facilitează accesul la finanțare sau 

la capital, sprijinul actual nu abordează problema substanțială a accesului la terenuri în 

scopul înființării unei ferme noi; 

P. întrucât noii fermieri, cum ar fi tinerii fermieri, sunt deosebit de vulnerabili la 

volatilitatea prețurilor și întrucât aceștia se confruntă cu dificultăți suplimentare în a 

dobândi acces la finanțare din partea băncilor sau a altor programe de creditare, din 

cauza lipsei de active financiare care să fie utilizate drept garanție; 

Q. întrucât sprijinul acordat de UE tinerilor fermieri ar trebui să fie mai bine orientat 

pentru a asigura reînnoirea generațiilor și pentru a combate declinul și concentrarea 

exploatațiilor; 

R. întrucât, în ciuda măsurilor de sprijin ale UE, există încă provocări legate de instalarea 

tinerilor fermieri și reînnoirea generațiilor în sectorul agricol al UE; 

S. întrucât rata femeilor identificate ca fermier cu titlu principal este mai mare în categoria 

noilor fermieri decât în sectorul agricol în general; 

T. întrucât situația demografică din anumite regiuni ale UE este foarte dezechilibrată, 

numărul tinerilor care trăiesc acolo fiind redus sau inexistent; 

U. întrucât tinerii fermieri și noii fermieri reprezintă surse importante de inovare și 

antreprenoriat în agricultură, aducând beneficii precum introducerea de noi cunoștințe 

sau tehnici, elaborarea unor modele noi de afaceri bazate pe utilizatorii finali, 

dezvoltarea unor sisteme agricole mai durabile, dezvoltarea unor noi modele de 

organizare (de exemplu, arendarea, prefinanțarea, externalizarea spre public), creșterea 

conexiunilor dintre agricultură și comunitatea locală, precum și adaptarea cunoștințelor 

tradiționale în scopul dezvoltării de inovații comerciale (de exemplu, producția de 

alimente artizanale); 

V. întrucât o mare parte din regiunile montane se confruntă cu dificultăți deosebite din 

cauza ratelor reduse de investiții, a condițiilor specifice și a reliefului dificil, ceea ce 

descurajează tinerii de la a rămâne sau a începe o afacere în aceste regiuni; 

W. întrucât o abordare mai flexibilă din partea autorităților naționale și/sau regionale atunci 

când aplică „Schema pentru tinerii fermieri” în țările în care există astfel de regiuni se 

impune, prin urmare, ca o condiție prealabilă; 

X. întrucât noii fermieri tind să opereze ferme mai mici și, prin urmare, fac eforturi pentru 

a avea acces la mijloace de producție la prețuri competitive și pentru a produce 

cantitățile necesare pentru realizarea unor economii de scară; 

Y. întrucât 80 % din subvențiile PAC sunt distribuite către doar 20 % din exploatațiile 

agricole din UE, iar distribuirea efectivă a subvențiilor ar putea fi chiar mai inegală 

deoarece statisticile disponibile nu permit să se stabilească nimic despre proprietatea și 
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controlul fermelor; 

Z. întrucât „Manifestul tinerilor agricultori”, lansat în 2015 de Consiliul European al 

Tinerilor Agricultori, solicită următoarele: acces la terenuri și la credite prin măsuri de 

sprijin public; reglementări menite să combată practicile comerciale neloiale din cadrul 

lanțului de aprovizionare cu alimente; măsuri de reducere a gradului de volatilitate a 

veniturilor tinerilor fermieri și sprijinirea investițiilor și a accesului la terenuri pentru a 

apăra și a proteja solurile și a optimiza utilizarea acestora de către tinerii fermieri pentru 

producerea de alimente; 

AA. întrucât tinerii fermieri reprezintă elementul-cheie pentru un sector agricol sustenabil, 

diversificat și favorabil incluziunii, iar promovarea accesului lor la agricultură va 

permite asigurarea viitorului producției de alimente și protejarea mediului și a 

peisajelor rurale; 

AB. întrucât volatilitatea extremă a prețurilor produselor agricole reprezintă un important 

factor de descurajare pentru persoanele care doresc să înceapă o activitate agricolă, 

determinându-le adesea să se concentreze asupra producțiilor de nișă cu care pot obține 

câștiguri marginale mai sigure; 

AC. întrucât dreptul UE recunoaște conceptele de „tineri fermieri” și „fermieri care își încep 

activitatea agricolă”; 

AD. întrucât procesul concentrării terenurilor se caracterizează printr-o intensitate din ce în 

ce mai mare; întrucât, între 2005 și 2015, numărul exploatațiilor agricole s-a redus cu 

aproximativ 3,8 milioane, în timp ce dimensiunea lor medie a crescut cu 36 %; 

AE. întrucât, în Declarația 2.0 de la Cork din 6 septembrie 2016, se exprimă preocupări 

privind exodul rural și exodul tinerilor, precum și necesitatea de a garanta că zonele și 

comunitățile rurale (spațiul rural, exploatațiile agricole, satele și micile orașe) rămân 

locuri atrăgătoare de trai și de muncă, prin îmbunătățirea accesului la servicii cum ar fi 

școlile, spitalele, inclusiv servicii de maternitate, rețele în bandă largă și facilități de 

agrement, precum și a oportunităților pentru cetățenii din mediul rural de încurajare a 

spiritului antreprenorial atât în domenii rurale tradiționale, cât și în noi sectoare 

economice; 

AF. întrucât reînnoirea generațiilor depinde în special de afirmarea unei voințe reale a 

politicienilor aleși (la nivelul UE și național), a profesioniștilor responsabili și, în 

special, a celor mai înaintați în vârstă; întrucât această voință presupune o politică 

generală ambițioasă și coerentă – care nu se manifestă cu adevărat în prezent – care să 

combine atât instrumentele PAC, cât și diferitele instrumente ale politicilor naționale în 

domenii atât de diverse precum proprietatea funciară, finanțarea, tipurile de posesiune 

și politicile privind structurile agricole, fiscalitatea, dreptul succesoral, sistemele de 

pensii, formarea etc.; 

AG. întrucât în prezent tinerii fermieri din UE concurează într-un sector agricol cu o 

evoluție rapidă; întrucât inovarea, cercetarea și agricultura de precizie au potențialul de 

a îmbunătăți randamentul culturilor agricole și, în același timp, de a permite o mai bună 

gestionare a resurselor; 

AH. întrucât numărul de cereri depuse pentru măsura de stabilire a tinerilor în agricultură, 
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care este prevăzută în cadrul celui de al doilea pilon al PAC, a depășit în unele state 

membre valoarea plăților totale planificate pentru perioada de programare 2014-2020; 

AI. întrucât tinerii fermieri care, asemenea tuturor celorlalți fermieri din UE, produc și își 

plasează produsele pe piața unică europeană, nu beneficiază de aceleași condiții de 

desfășurare a activității sau de împrumut în toate statele membre; 

AJ. întrucât au fost create inițiative precum „Acțiunea UE pentru satele inteligente”; 

AK. întrucât zonele rurale trebuie să-și păstreze populația, atât de tineri de vârstă activă, cât 

și de persoane în vârstă; 

Recomandări 

Buget și acces la finanțare 

1. sprijină menținerea unei PAC puternice în vederea viitoarei reforme, întrucât aceasta ar 

constitui principalul stimulent pentru tinerii care doresc să întreprindă o activitate în 

domeniul agriculturii; 

2. solicită să se pună în aplicare deciziile recent adoptate în Regulamentul (UE) 

2017/2393 și să se acorde în continuare sprijin „Schemei pentru tinerii fermieri” prin 

creșterea nivelului maxim al alocărilor din fonduri naționale la peste 2% pentru plățile 

obligatorii (în cadrul primului pilon) și prin majorarea ratei de sprijin din cadrul celui 

de al doilea pilon pentru a se încuraja reînnoirea generațiilor; subliniază că ar trebui 

examinată consolidarea unei măsuri de ajutor la înființare pentru tinerii fermieri 

(granturi pentru tinerii fermieri) în cadrul oricărei viitoare PAC 

3. salută faptul că, în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2393, statelor membre li se oferă 

posibilitatea de a majora până la 50 % pachetul alocat în cadrul primului pilon tinerilor 

fermieri (care, anterior, era de 25 %), în limitele pragurilor existente; recomandă 

prelungirea perioadei în care exploatația agricolă poate beneficia de acest sprijin, pentru 

a încuraja reînnoirea generațiilor; salută, de asemenea, decizia de revizuire, prin 

intermediul Regulamentului (UE) 2017/2393, a limitei impuse cu privire la accesul la 

sprijinul prevăzut în cadrul primului pilon, în sensul măririi acesteia de la cinci la zece 

ani de la instituirea întreprinderii; 

4. salută posibilitatea tinerilor fermieri, prevăzută de Regulamentul (UE) 2017/2393, de a 

beneficia de sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru stabilirea inițială, inclusiv în cazul 

stabilirii comune cu alți fermieri, care fie au vârsta de peste 40 de ani, în vederea 

îmbunătățirii schimbului de generații, fie sunt fermieri tineri, multiplicând sprijinul; 

5. observă că instrumentele PAC pentru tinerii fermieri ar trebui să fie orientate spre 

nevoile specifice ale acestora, inclusiv către nevoile lor economice și sociale; 

6. pledează în favoarea sprijinului diferențiat inclusiv în funcție de vârsta tinerilor fermieri 

și a nivelului lor de formare profesională; 

7. salută crearea unui instrument de garantare agricolă, propus de Comisia Europeană și 

de Banca Europeană de Investiții (BEI) în martie 2015, care ar trebui să înlesnească 

accesul tinerilor fermieri la credite; recomandă ca accesul la finanțare să se 

îmbunătățească prin dobânzi subvenționate pentru împrumuturile solicitate de noii 
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fermieri de pe piața agricolă, inclusiv de la operatori financiari privați, în special prin 

punerea în aplicare a instrumentelor financiare pentru acordarea de împrumuturi fără 

dobândă pentru investițiile efectuate de către tinerii fermieri; solicită îmbunătățirea 

cooperării cu BEI și Fondul european de investiții pentru promovarea creării de 

instrumente financiare specifice pentru tinerii fermieri din toate statele membre; 

8. consideră că este necesar să se promoveze noi forme de finanțare participativă în 

domeniul agriculturii și cele observate deja în UE cu privire la transferul de terenuri, 

care pot fi combinate cu aceste noi instrumente financiare; 

9. recomandă o îmbunătățire în evaluarea bonității exploatațiilor agricole de către 

instituțiile bancare și de credit, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor financiare din 

cadrul PAC; 

10. recomandă să se valorifice oportunitățile pe care le oferă fondurile structurale și de 

investiții europene, în completarea ajutoarelor din cadrul PAC, pentru a concepe și a 

pune în aplicare în sinergie instrumente financiare sub forma unor împrumuturi, 

garanții sau fonduri de capital, pentru a asigura accesul mai facil al tinerilor fermieri la 

finanțare; remarcă faptul că un plan de afaceri robust pentru exploatația agricolă este, 

de obicei, o componentă esențială pentru a obține finanțare și este de opinie că ar trebui 

să se aplice normele creditării prudente; subliniază necesitatea unui intermediar pentru 

fermieri și, prin urmare, recomandă ca sprijinul să fie însoțit de servicii de consiliere 

financiară calificate și independente;  

11. subliniază necesitatea unei mai bune promovări a Schemei pentru tinerii fermieri de 

către statele membre și solicită o cooperare consolidată între autoritățile naționale, 

regionale și locale, în scopul diseminării informațiilor privind instrumentele de sprijin 

pentru tinerii fermieri; 

12. invită Comisia să propună măsuri de sprijin pentru investiții în agricultura inteligentă 

cu scopul de a facilita accesul tinerilor fermieri la progresele tehnologice; 

Gestionarea și simplificarea măsurilor puse în aplicare 

13. salută faptul că reforma PAC din 2014-2020 a introdus noi măsuri de sprijinire a 

tinerilor fermieri care doresc să înființeze exploatații agricole; își exprimă preocuparea 

cu privire la faptul că nivelul sarcinilor administrative constituie deseori o piedică în 

calea celor care doresc să beneficieze de aceste măsuri; constată că gestionarea globală 

a plăților directe și a măsurilor programului de dezvoltare rurală este considerată foarte 

complexă și dificilă, în special pentru noii fermieri care nu cunosc sistemul de plăți; 

recomandă un efort sporit pentru simplificarea procedurilor și reducerea timpului 

necesar pentru aprobarea plăților;  

14. salută modificările introduse în Regulamentul (UE) 2017/2393 în sprijinul tinerilor prin 

îmbunătățirea accesului acestora la instrumentele financiare și prin faptul că acesta 

prevede o majorare a plății unice de la primul pilon; 

15. solicită sistematizarea ajutorului pentru serviciile de consiliere, în special pentru tinerii 

care nu provin din mediul rural; 

16. felicită Comisia pentru intenția sa de a aprofunda măsurile care promovează reînnoirea 
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generațiilor în contextul viitoarei reforme a PAC, dar consideră că aceste noi inițiative 

ar trebui să fie însoțite de un buget suficient la nivelul UE, întrucât, în caz contrar, 

acestea nu vor avea efectul stimulativ dorit; 

17. regretă lipsa de coordonare între plățile acordate tinerilor fermieri și măsura de ajutor la 

instalare, care sunt gestionate de autorități diferite; 

18. solicită Comisiei să dezvolte o abordare mai holistică, care să permită mai multe 

sinergii între ajutoarele din cadrul primului pilon și cele din cadrul celui de al doilea 

pilon și subliniază că acestea din urmă ar trebui să fie puse în aplicare de toate statele 

membre; 

19. constată că majoritatea exploatațiilor agricole nou-înființate se află într-un mediu 

competitiv, în care condițiile se schimbă rapid; recomandă ca fermierilor din UE să li se 

acorde o mai mare flexibilitate pentru a-și adapta planurile de afaceri la evoluția 

condițiilor de pe piețe; consideră că ar trebui avute în vedere niște schimbări în ceea ce 

privește plățile eșalonate; 

20. observă că statele membre au posibilitatea de a aplica instrumente suplimentare prin 

ambii piloni ai PAC și încurajează statele membre care se confruntă cu provocări 

geografice specifice, cum ar fi regiuni montane sau, în unele cazuri, regiuni 

defavorizate, să aibă în vedere introducerea unui factor de multiplicare (de exemplu 2), 

care să țină cont de numărul de recolte pe an sau de gama de culturi care pot fi cultivate 

acolo, atunci când acordă sprijin tinerilor fermieri care doresc să își desfășoare 

activitatea în aceste regiuni, în scopul de a stimula activitățile din această regiune în 

încercarea de a combate provocările demografice; 

21. subliniază faptul că practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare cu 

produse alimentare, a căror impunere permite cumpărătorului și/sau prelucrătorului sau 

comerciantului să exploateze puterea semnificativă de negociere a acestora față de 

furnizorii lor, reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității întreprinderilor 

fermierilor; invită Comisia să adopte o reglementare adecvată la nivelul UE; 

22. solicită statelor membre să efectueze modificările legislative necesare pentru a 

transpune în toate legislațiile naționale calificarea drept subvenție de capital, și nu drept 

subvenție obișnuită, a sprijinului acordat pentru instalarea tinerilor în exploatațiilor 

agricole și pentru îmbunătățirea acestora; 

23. recunoaște că fermierii trebuie să-și poată gestiona în continuare terenurile și că, pentru 

a funcționa corespunzător, o exploatație agricolă trebuie să fie liberă și flexibilă, ca 

orice alt tip de întreprindere; 

24. subliniază că plățile către tinerii fermieri nu ar trebui să fie întârziate, ci efectuate 

periodic și previzibil pentru a preveni îndatorarea acestora și, astfel, obstacolele care le-

ar submina proiectele; 

25. solicită să se adopte o abordare bazată pe rezultate care să stimuleze dezvoltarea de noi 

inovații și o mai bună gestionare a resurselor, menită să consolideze poziția tinerilor 

fermieri motivați; 

26. reamintește că, pentru a fi viabilă din punct de vedere economic, o exploatație agricolă 



 

 19 

trebuie să se poată extinde pentru a ajunge la o dimensiune critică care să fie în 

concordanță cu realitatea economică de pe piață; 

27. subliniază că este necesar să se țină seama de diversitatea teritoriilor, în special de 

zonele dificile, care necesită un sprijin adaptat; 

Accesul la terenuri și combaterea „acaparării terenurilor”  

28. constată că accesul la terenuri constituie unul dintre principalele obstacole în calea 

tinerilor fermieri și a noilor fermieri din UE și este limitat din cauza ofertei reduse de 

terenuri de vânzare sau de închiriat din multe regiuni, precum și din cauza concurenței 

din partea altor fermieri, investitori și utilizatori rezidențiali și a problemelor legate de 

obținerea unei finanțări; consideră că trebuie analizate circumstanțele care limitează 

accesul la terenuri în fiecare stat membru; consideră că problema accesului la terenuri 

este agravată de actuala structură pentru plățile directe, care poate duce la creșterea 

costurilor de închiriere a terenurilor și a prețurilor de achiziție, impune o utilizare activă 

minimă a terenurilor și alocarea subvențiilor în mare parte pe baza proprietății funciare; 

consideră că anumiți fermieri, indiferent dacă sunt proprietari sau au închiriat 

terenurile, sunt stimulați să își mențină activitatea pentru a beneficia în continuare de 

subvenții, făcând apel la furnizorii de servicii pentru a-și valorifica terenurile sau 

lucrând la minimum suprafețele lor agricole; recomandă să se crească nivelurile de 

activitate necesare, ținând seama de noile modele agricole, atunci când se alocă plăți 

care vizează un sprijin pentru atingerea unor rezultate specifice (de exemplu, timpul de 

lucru efectiv dedicat agriculturii, ținând seama și de noile inovații, producerea de 

bunuri de mediu sau sociale specifice) și să se interzică cumulul nejustificat al 

subvențiilor cu plata pensiei pentru limită de vârstă;  

29. reamintește că, pentru a realiza o agricultură sustenabilă, tinerii fermieri trebuie să 

poată investi și să poată achiziționa terenuri agricole, precum și să obțină utilaje noi sau 

second-hand și să-și optimizeze tehnicile agricole; 

30. reamintește că proprietarii trebuie să aibă libertatea de a vinde oricui doresc și solicită 

Comisiei să faciliteze transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor și, în 

special, succesiunile, pentru a înlesni instalarea tinerilor; 

31. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru combaterea speculei funciare în 

ceea ce privește terenurile agricole, dat fiind faptul că accesul la terenuri constituie cea 

mai mare problemă cu care se confruntă tinerii fermieri și noii fermieri; 

32. solicită Comisiei să elaboreze, la nivelul Uniunii Europene, recomandări care să 

promoveze politici naționale active privind accesul la terenuri, bazate pe cele mai bune 

practici; 

33. invită statele membre să acorde prioritate noilor fermieri și tinerilor fermieri în ceea ce 

privește accesul la terenuri agricole, prin exploatarea pe deplin a instrumentelor de 

reglementare care sunt deja puse în aplicare cu succes în unele state membre, în 

conformitate cu Comunicarea interpretativă a Comisiei privind achiziția de terenuri 

agricole și dreptul Uniunii Europene6; consideră, în acest sens, că statele membre ar 

putea dezvolta instrumente precum băncile funciare pentru a facilita în continuare 

                                                           
6  JO C 350, 18.10.2017, p. 5. 
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accesul la terenuri și a identifica terenurile neutilizate disponibile pentru tinerii 

fermieri;  

34. consideră că este important ca tinerii fermieri să poată deroga de la limita actuală de 

10 % pentru investițiile funciare prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 

al Comisiei din 3 martie 2014 privind fondurile structurale și în Orientările privind 

ajutoarele de stat; 

35. solicită ca sprijinul acordat să fie orientat mai mult spre zonele izolate sau mai slab 

populate sau spre zonele afectate de reînnoirea insuficientă a generațiilor; 

36. solicită Comisiei să sprijine schimbul de bune practici privind accesul la terenuri în 

statele membre; 

37. solicită Comisiei să realizeze o evaluare a efectelor directe și indirecte ale 

reachiziționării de terenuri și de terenuri agricole de către rezidenți din afara UE asupra 

disponibilității și a prețului terenurilor; 

38. propune ca statele membre să încurajeze, în cadrul politicii lor naționale, serviciile de 

consiliere în domeniul agricol și de gestionare a exploatațiilor pentru a sprijini și a 

facilita mobilitatea terenurilor și serviciile de planificare a succesiunii; 

39. solicită tuturor statelor membre să instituie un ajutor pentru transmiterea exploatațiilor, 

pentru a-i sprijini pe administratorii de exploatații de peste 55 de ani care nu au 

succesori și care se pot afla într-o situație precară la pensionare, în cazul în care aceștia 

transmit o parte sau întreaga lor exploatație unuia sau mai multor tineri; 

40. îndeamnă statele membre să instituie mecanisme care să garanteze proprietatea comună 

a exploatațiilor agricole, acordând o atenție deosebită femeilor tinere, pentru a asigura 

respectarea drepturilor lor; 

41. consideră că definiția unui fermier activ nu trebuie să creeze sarcini administrative 

suplimentare celor determinate de ultima reformă sau să restricționeze accesul tinerilor 

la agricultură prin impunerea unor condiții excesive; 

42. constată că, în multe state membre, reînnoirea generațiilor și accesul tinerilor la terenuri 

agricole sunt împiedicate din cauza realizării cu întârziere a succesiunilor; consideră că 

actuala PAC nu mai duce lipsă de stimulente pentru ca fermierii mai în vârstă să predea 

exploatațiile lor generațiilor mai tinere; recomandă revizuirea punerii în aplicare a 

măsurilor care ar motiva fermierii mai în vârstă să își predea exploatațiile lor agricole 

fermierilor mai tineri, precum regimul farm-exit (de încetare a activității agricole) și 

alte stimulente de pensionare, pentru a evita concentrarea terenurilor de către fermierii 

din vecinătate; subliniază necesitatea unor structuri juridice precum Groupements 

Agricoles d'Exploitation en Commun (GAEC), care pot ajuta tinerii să înființeze 

împreună exploatații agricole și pot facilita transferul între generații; 

43. invită Comisia și statele membre să stimuleze utilizarea posibilităților existente în 

domeniul dezvoltării rurale pentru sprijinirea noilor activități în vederea promovării 

mobilității terenurilor, precum băncile funciare, inițiativele de punere în corespondență 

a agricultorilor cu terenurile agricole și alte inițiative promovate la nivel local pentru a 

sprijini accesul la terenuri al noilor fermieri; 
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44. consideră că tinerii fermieri din întreaga Uniune ar trebui să aibă acces la împrumuturi 

în aceleași condiții și la aceleași rate ale dobânzii și că acestea nu ar trebui să varieze; 

solicită, în acest sens, Comisiei, împreună cu Banca Europeană de Investiții, să 

stabilească măsuri de sprijin și facilități de creditare adecvate pentru tinerii fermieri; 

45. solicită promovarea unor noi modele de colaborare între generațiile de fermieri prin 

parteneriate, cooperative de utilaje agricole, leasing pe termen lung și alte acorduri pe 

termen lung, acorduri între exploatațiile agricole și fonduri pentru organizațiile 

naționale sau regionale implicate în promovarea și facilitarea serviciilor de asociere 

între fermierii tineri și cei în vârstă (precum serviciile de mobilitate a terenurilor); 

46. subliniază că o organizare a fermierilor mai bună și mai puternică, prin crearea de 

cooperative și constituirea în organizații de producători (OP) în sectoarele reglementate 

la nivel european de Regulamentul privind organizarea comună a piețelor (OCP), poate 

contribui la o rentabilitate mai ridicată a activității agricole și la protejarea veniturilor 

fermierilor, în special ale tinerilor fermieri, însoțind opțiunile de producție și 

valorificând la maximum caracteristicile zonelor rurale; subliniază, de asemenea, că o 

reformă structurală a organizațiilor de producători, menită să le facă mai responsabile, 

mai puternice și mai eficiente, precum și o agregare sporită pot contribui în mod 

eficient, în primul rând, la apărarea și la creșterea rentabilității sectorului, în timp; 

47. constată că există diferențe între reînnoirea generațiilor în cadrul familiei și reînnoirea 

prin intrarea noilor fermieri; consideră că formarea și cursurile profesionale trebuie să 

fie adaptate la cei care intenționează să preia afacerea familiei sau la cei care 

intenționează să înceapă o nouă afacere, în funcție de nevoile lor; 

48. subliniază că femeile tinere ar trebui să fie încurajate să își asume responsabilitatea 

gestionării în agricultură și ar trebui să primească un sprijin adecvat în ceea ce privește 

accesul la terenuri, credite și cunoștințe mai aprofundate în materie de norme și 

reglementări; 

49. consideră că alegerea de a reglementa accesul la terenurile agricole sau de a stabili 

stimulente sau restricții în acest scop aparține statelor membre, în special pentru a 

combate fenomenul de acaparare a terenurilor din UE și pentru a încuraja tinerii 

fermieri să își înceapă activitatea în sector; 

50. invită Comisia ca, împreună cu statele membre și părțile interesate, să continue să 

dezvolte comunicarea adoptată recent cu privire la sistemul de criterii al piețelor 

funciare, pentru ca legislația UE să asigure într-adevăr condiții de concurență echitabile 

pentru toți cumpărătorii potențiali de terenuri – inclusiv discriminarea pozitivă a 

fermierilor din UE –, și pentru ca statelor membre să le fie clar, în cadrul celor patru 

libertăți fundamentale, care dintre măsurile legislației privind piața funciară sunt 

permise pentru a le permite fermierilor un acces mai facil la terenuri pe care le vor 

exploata în scopuri agricole și forestiere; solicită Comisiei să suspende procedurile 

actuale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor vizând evaluarea conformității 

legislațiilor statelor membre privind vânzarea terenurilor agricole cu legislația UE în 

materie, până la publicarea comunicării finale ce conține criteriile amintite mai sus; 

51. consideră că este necesar ca politicile naționale privind terenurile agricole, urbanismul 

și amenajarea teritoriului (infrastructurile de transport etc.) să ia în considerare 

fenomenul risipei și al abandonării terenurilor, pentru a relua cultivarea acestora și 
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pentru a oferi mai multe terenuri disponibile pentru instalarea tinerilor fermieri; 

52. salută Comunicarea interpretativă a Comisiei privind achiziția de terenuri agricole și 

dreptul Uniunii Europene, dar subliniază că această comunicare nu analizează suficient 

modul de reglementare a achiziționării de acțiuni de către grupurile corporative care 

sunt deseori active pe plan transnațional; invită Comisia să actualizeze comunicarea în 

acest sens; 

53. subliniază importanța coerenței între măsurile luate la nivel local, național și european 

destinate tinerilor fermieri; invită statele membre să faciliteze reînnoirea generațiilor, de 

exemplu prin legislația legată de succesiuni și fiscalitate, normele privind accesul la 

terenuri, amenajarea teritoriului și strategiile referitoare la preluarea exploatațiilor 

agricole; 

54. solicită statelor membre să faciliteze femeilor un acces echitabil la terenuri pentru a le 

încuraja să se stabilească în zonele rurale și să joace un rol activ în sectorul agricol; 

55. invită Comisia să finanțeze un studiu privind starea actuală a concentrării terenurilor în 

UE, care să ia în considerare fenomenul grupurilor corporative cu filiale care 

achiziționează și controlează terenuri prin tranzacții de acțiuni și care să analizeze 

riscurile pe care le ridică concentrarea terenurilor, nu numai în ceea ce privește accesul 

la terenuri pentru tinerii fermieri și noii fermieri, ci și în ceea ce privește aprovizionarea 

cu produse alimentare, ocuparea forței de muncă, mediul, calitatea solului și 

dezvoltarea rurală în general; 

56. consideră că în UE ar trebui să existe o legislație privind calitatea terenurilor, dat fiind 

faptul că calitatea terenurilor continuă să se degradeze ca urmare a dezvoltării 

necorespunzătoare a agriculturii; subliniază că această degradare a terenurilor are un 

impact asupra pieței funciare și asupra prețului terenurilor, dar și reduce capacitatea de 

a produce a terenurilor care se transmit viitoarelor generații de fermieri; 

57. constată că actualul sistem de plăți din cadrul PAC și, în special, plățile decuplate, nu 

promovează transferul de terenuri agricole și nu protejează în mod adecvat tinerii 

fermieri de volatilitatea prețurilor agricole, la care aceștia sunt mai expuși din motive 

evidente, și anume din cauză că de-abia își încep activitatea și că nu au experiență 

practică sau din cauză că instrumentele financiare de care dispun sunt limitate; 

Formare, inovație și comunicare 

58. constată că este nevoie să se modernizeze și să se valorifice mai mult formarea 

profesională oferită în regiunile rurale cu implicarea activă a serviciilor naționale de 

consultanță; consideră că ar trebui să se faciliteze accesul la Fondul social european și 

să se aloce un buget mai mare formării profesionale în zonele rurale; 

59. subliniază cea mai recentă inițiativă a UE, Corpul european de solidaritate, care le oferă 

tinerilor oportunități de voluntariat sau de colaborare în proiecte în domeniul resurselor 

naturale, precum și în diferite domenii precum agricultura, silvicultura și pescuitul; 

60. recomandă promovarea încadrării acestor tineri în cooperative, unde vor beneficia 

automat de o consiliere importantă în ceea ce privește comercializarea, producția și alte 

aspecte legate de exploatația lor agricolă; 
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61. subliniază necesitatea revizuirii criteriilor cu scopul de a sprijini încadrarea tinerilor 

într-o societate asupra căreia nu au niciun control, iar ajutorul primit de tineri trebuie să 

fie proporțional cu importanța lor în societate; 

62. invită Comisia și statele membre să ofere mai multe oportunități de formare și 

consiliere pentru tinerii fermieri existenți și pentru cei potențiali, inclusiv competențe 

pentru începerea activității în agricultură și competențe agricole, tehnologice, în 

domeniul noilor tehnologii și de antreprenoriat, precum marketing, networking, 

comunicare, inovare, multifuncționalitate și diversificare, dar și expertiză financiară; 

63. invită Comisia și statele membre să ofere mai multe oportunități de formare și să 

sporească oportunitățile și stimulentele pentru mobilitatea internațională; încurajează 

crearea unui sistem de tip „Erasmus” în corelație cu formarea profesională pentru a 

îmbunătăți competențele și experiența tinerilor fermieri, inclusiv în ceea ce privește 

noile tehnologii și noile modele de afaceri, precum și pentru a permite transferul 

eficient și eficace de cunoștințe; 

64. consideră că este important să se promoveze extinderea rețelelor de cercetători, 

academicieni, manageri și tineri fermieri europeni interesați să identifice noi modele de 

dezvoltare economică pentru a găsi soluții inovatoare pentru nevoile sociale și cele ale 

pieței care apar în sectorul noilor întreprinderi rurale; 

65. invită Comisia și statele membre să pună la dispoziția tinerilor fermieri și a noilor 

fermieri informații privind abordările inovatoare și neconvenționale care sunt cele mai 

potrivite pentru a înființa o nouă fermă, cum ar fi elaborarea unor modele noi de afaceri 

bazate pe utilizatorii finali, dezvoltarea unor sisteme agricole mai sustenabile, 

dezvoltarea unor noi modele de organizare (de exemplu, arendarea, prefinanțarea, 

externalizarea spre public), intensificarea legăturilor dintre agricultură și comunitatea 

locală, precum și adaptarea cunoștințelor tradiționale în scopul dezvoltării de inovații 

comerciale (de exemplu, producția de alimente artizanale); 

66. solicită, în vederea reducerii cât mai mult posibil a numărului de întreprinderi care dau 

faliment, aplicarea unui mecanism de monitorizare sau de consultanță antreprenorială 

pentru a susține în continuare tinerii în luarea deciziilor, cel puțin în primii trei ani de 

activitate ai întreprinderii lor; 

67. invită Comisia și statele membre să încurajeze inițiative precum cea din Franța 

„Demain je serai paysan” (De mâine voi fi fermier), care vizează promovarea profesiei 

de fermier în rândul tinerilor și care le oferă acestora toate informațiile necesare legate 

de formare și înființarea unei exploatații; 

68. consideră că este important să se creeze un mediu favorabil pentru primirea tinerilor în 

profesiile din domeniul agriculturii, prin intermediul unor structuri colective și bazate 

pe solidaritate, precum grupurile agricole de exploatare în comun (societăți ale 

fermierilor), cooperativele care utilizează echipamentul agricol în comun, cooperativele 

de prelucrare și comercializare a produselor agricole, grupurile care utilizează în comun 

forța de muncă, serviciile de înlocuire, grupurile de întrajutorare, grupurile de extindere 

și de inovare în domeniul agricol, asociațiile de fermieri consumatori, rețelele între 

actorii din domeniul agricol și cei din alte domenii (LEADER) etc.; subliniază că aceste 

forme de organizare fac posibilă partajarea experiențelor, a recomandărilor și a 

anumitor cheltuieli, aspect important pentru capitalul și pentru veniturile tinerilor, care 
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adesea trebuie să realizeze investiții importante atunci când își încep activitatea; 

69. subliniază că este important ca tinerii din zonele rurale să aibă acces la aceleași servicii 

și infrastructuri (de exemplu, acces în bandă largă de mare viteză, școli și grădinițe, 

drumuri etc.) ca și tinerii care trăiesc în orașe; consideră că este esențial, prin urmare, să 

se asigure faptul că tinerii fermieri din zonele rurale sunt în măsură să își dezvolte 

exploatațiile agricole și să-și susțină familiile; 

70. solicită încurajarea spiritului întreprinzător și a inițiativelor femeilor, în special prin 

promovarea deținerii de proprietăți de către femei, sprijinirea rețelelor de tinere 

fermiere, fermiere noi și femei întreprinzătoare, și crearea de condiții în sectorul 

financiar pentru a se facilita accesul femeilor de afaceri din mediul rural la investiții și 

la credite, permițându-le astfel să dezvolte afaceri din care să-și asigure un trai stabil; 

71. consideră că reînnoirea generațiilor se bazează pe atractivitatea profesiei de fermier, dar 

mai ales pe capacitatea acesteia de a genera venituri care să asigure remunerarea celor 

care doresc să își câștige existența din această activitate; subliniază că, pentru o 

agricultură viabilă, PAC trebuie să permită un anumit nivel de reglementare a piețelor, 

în special în situația în care piețele nu funcționează bine și generează crize; subliniază 

că dereglementarea actuală a piețelor are un impact negativ asupra dezvoltării 

agriculturii, îi îndepărtează pe tineri de agricultură și îi afectează grav pe tinerii care au 

înființat deja exploatații și au datorii enorme din cauza investițiilor pe care le-au făcut 

pentru a-și începe activitatea; 

Servicii publice 

72. consideră că dezvoltarea unor practici agricole agroecologice moderne și a unor noi 

modele de afaceri va crește atractivitatea agriculturii pentru tinerii fermieri; subliniază 

că tinerii fermieri trebuie să fie instruiți și calificați în cele mai noi tehnologii pentru a 

aborda în special provocările de mediu actuale și viitoare; subliniază că este nevoie să 

se sprijine abordări inovatoare și neconvenționale, cum ar fi agricultura ecologică, noi 

modele de afaceri bazate pe utilizatorii finali, tehnologia agricolă digitală și soluțiile 

inteligente și îndeamnă Comisia să se asigure că orice viitoare PAC va reflecta acest 

lucru; 

73. remarcă faptul că tinerii fermieri constituie un potențial ridicat de inovare și de 

diversificare, deoarece tind să dețină mai multe competențe și abilități manageriale și 

sunt mai dispuși să intre pe piețe noi, să introducă noi metode de producție și să 

valorifice cât mai bine progresele tehnologice și inovațiile din sectorul agricol, ceea ce 

poate contribui, în special, la depășirea provocărilor legate de mediu din domeniul 

agriculturii; consideră, prin urmare, că este necesar să se acorde un sprijin decisiv 

tinerilor care doresc să introducă tehnici și procese de producție inovatoare, precum 

sistemele agriculturii de precizie și de conservare, care vizează îmbunătățirea 

rentabilității și a sustenabilității mediului în sectorul agricol; solicită Comisiei să 

intensifice cercetarea privind utilizarea tehnologiilor și practicilor agricole care să 

permită o agricultură sustenabilă cu un impact redus asupra mediului; subliniază faptul 

că crearea și menținerea locurilor de muncă, promovarea inovațiilor, precum și 

digitalizarea în cadrul formării profesionale în domeniul agricol sunt indispensabile 

pentru competitivitatea agriculturii din UE;  

74. subliniază că agricultorii au nevoie de acces la infrastructură, la facilități publice de 
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înaltă calitate și la prețuri accesibile, precum și la servicii, inclusiv asistență medicală, 

educație, internet în bandă largă de mare viteză, asistență, formare, servicii culturale, 

oficii poștale, transport public și drumuri mai bune; remarcă faptul că ar trebui să se 

asigure aceleași condiții și standarde de trai tinerilor care trăiesc în zonele rurale 

precum celor care trăiesc în zone urbane, pentru a nu amplifica și mai mult depopularea 

zonelor rurale și decalajul teritorial; 

75. solicită Comisiei și statelor membre să își asume un angajament ferm pentru a crea 

canale directe de comercializare, care să le permită tinerilor fermieri să își vândă 

produsele pe piețele locale într-un mod mai sustenabil și cu beneficii sporite; 

76. atrage atenția asupra faptului că este nevoie de un schimb de generații pentru ca 

agricultura la scară mică și zonele rurale din Europa să continue să se dezvolte într-un 

mod sustenabil; 

77. invită Comisia să elaboreze o „agendă rurală“ care să includă măsuri coordonate în 

temeiul diferitelor politici ale UE, naționale, regionale și locale de dezvoltare rurală; 

78. subliniază că PAC are nevoie de abordări inteligente, deoarece aceste soluții noi 

sporesc atractivitatea vieții rurale și a satelor pentru tineri; 

Măsuri de combatere a exodului rural 

79. consideră că este necesar să li se ofere tinerilor fermieri perspective pe termen lung 

pentru a stopa exodul rural și solicită Comisiei și statelor membre să ia în considerare 

noi inițiative care să asigure crearea infrastructurilor necesare în mediul rural pentru a-i 

sprijini pe noii antreprenori și pe familiile acestora; 

80. recomandă, în acest sens, să se ia în considerare armonizarea măsurilor din cadrul 

programelor de dezvoltare rurală și al primului pilon al PAC, a măsurilor politicii UE 

de coeziune și a măsurilor la nivel național, regional și local, pentru a îmbunătăți 

eficacitatea acestora; 

81. subliniază că inovarea nu se referă numai la tehnicile agricole și la utilajele noi, ci și la 

dezvoltarea de noi modele de afaceri, inclusiv la instrumentele de comercializare și 

vânzare, la formare și la colectarea de date și de informații; 

82. invită Comisia ca, în viitoarea reformă a PAC, să orienteze plățile directe către 

exploatațiile la scară mică și agricultura ecologică, deoarece acest lucru va aduce 

beneficii majore fermierilor mai tineri și noilor fermieri; 

83. subliniază că zonele rurale ar trebui să aibă și servicii care să atenueze presiunile cu 

care se confruntă sectorul agricol, cum ar fi consiliere profesională, consultanță 

financiară și consiliere cu privire la gestionarea fermei; 

84. subliniază necesitatea de a asigura conexiuni în bandă largă în zonele rurale și 

îndepărtate; salută diversele inițiative din domeniul „satelor inteligente”, al căror 

obiectiv final trebuie să fie crearea de noi oportunități de muncă și oferirea de locuri de 

muncă pentru tinerii din zonele rurale, fie sub formă de activități suplimentare în cadrul 

fermelor, fie în activități în afara fermelor (asistență socială, mobilitate, asistență 

medicală, turism, energie); consideră că o productivitate tot mai mare în agricultură și 

scăderea prețurilor la produsele agricole va face din ce în ce mai dificilă generarea unor 
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venituri suficiente în activitatea agricolă de bază, în special în cazul exploatațiilor 

agricole mici; 

85. consideră că orice strategie de succes pentru reînnoirea generațiilor și susținerea 

tinerilor fermieri ar trebui să adopte o abordare holistică pentru a facilita accesul 

tinerilor fermieri la terenuri, finanțare, servicii de consiliere și formare și să ia în 

considerare reînnoirea generațiilor în beneficiul fermierilor tineri și mai în vârstă; 

subliniază că aceasta ar trebui să permită agriculturii, care este vitală pentru umanitate, 

să devină o ocupație atractivă pentru tinerii fermieri și pentru societate în ansamblul ei; 

86. constată faptul că promovarea puternică a tinerilor fermieri și dezvoltarea de noi 

activități economice în sectorul agricol al UE sunt esențiale pentru viitorul zonelor 

rurale și trebuie să fie promovate în cadrul noii PAC după 2020; 

Mediu și sustenabilitate 

87. invită Comisia să asigure o mai mare coerență a măsurilor legate de mediu și să se 

asigure că aceste măsuri sunt armonizate; reamintește că este nevoie ca tinerii fermieri 

să beneficieze de măsuri clare și ușor de pus în aplicare; 

88. consideră că, pentru a menține populația în zonele rurale și pentru a asigura un nivel de 

trai similar pentru persoanele care locuiesc în aceste zone, în comparație cu zonele 

urbane, este necesar să se elimine de urgență barierele legislative și administrative, 

pentru a permite operatorilor agricoli să desfășoare activități agricole și de altă natură 

suplimentare, în special în domeniul asistenței sociale, al asistenței medicale, al 

turismului, al mobilității persoanelor în vârstă și al sectorului energetic, asigurând astfel 

un venit adecvat pentru operatorii agricoli și familiile acestora și reducând riscul de 

depopulare rurală; 

89. invită la un nou dialog cu societatea cu privire la viitorul industriei agroalimentare 

pentru a oferi o imagine realistă asupra activității agricole și pentru a spori gradul de 

cunoaștere despre profesia de „fermier”, precum și despre producția alimentară; 

Diverse 

90. solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a asigura veniturile fermierilor 

în fața diferitelor riscuri climatice, sanitare și economice și astfel să consolideze 

rezistența exploatațiilor agricole, în special prin introducerea de noi instrumente de 

gestionare a riscurilor și prin consolidarea celor existente; 

91. atrage atenția asupra caracteristicilor specifice ale regiunilor ultraperiferice ale UE, a 

căror realitate este unică și foarte diferită de cea a continentului european în ceea ce 

privește mediul, clima și sănătatea și solicită, prin urmare, astfel cum prevede articolul 

349 din TFUE, să se țină seama într-o mai mare măsură de aceste regiuni și de nevoile 

și avantajele lor specifice în cadrul punerii în aplicare și elaborării instrumentelor PAC 

pentru tinerii fermieri, inclusiv în ceea ce privește accesul la finanțare; 

92. subliniază că întreprinderile mici și întreprinderile familiale care lucrează în condiții 

dificile și urmăresc surse suplimentare de venit ar trebui să fie sprijinite mai mult, de 

exemplu prin finanțarea unor servicii de consiliere sau a unor modele economice 

inovatoare; 
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93. recomandă ca reînnoirea generațiilor să țină cont și de schimbul între generații în 

beneficiul tinerilor fermieri și al fermierilor mai în vârstă; constată că este important ca 

fermierii să elaboreze un plan de preluare a unei exploatații, precum și că este nevoie de 

o plată tranzitorie pentru a facilita respectiva preluare; 

          º 

º º 

94. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Curții de Conturi Europene, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 

membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0218 

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind 

mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda 

asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei  

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la poziția Consiliului 

privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2018, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate 

al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei 

(08109/2018 – C8-0181/2018 – 2018/2030(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 

Energiei Atomice, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului7, în special articolul 41, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, 

adoptat definitiv la 30 noiembrie 20178, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20209 

(Regulamentul privind CFM), 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară10, 

                                                           
7  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
8  JO L 57, 28.2.2018. 
9  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
10  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
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– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 

sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene11, 

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 adoptat de Comisie la 22 

februarie 2018 (COM(2018)0155), 

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 adoptată de 

Consiliu la 14 mai 2018 și transmisă Parlamentului European în aceeași zi (08109/2018 

– C8-0181/2018), 

– având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0176/2018), 

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 se referă la propunerea de mobilizare 

a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei pentru 

cutremurele din Lesbos, Franței pentru uraganele din Saint-Martin și Guadelupa, 

precum și Portugaliei și Spaniei pentru incendiile forestiere care au avut loc în Centro și 

în Galicia în cursul anului 2017, 

B. întrucât, ca urmare, Comisia propune modificarea bugetului Uniunii pe 2018 prin 

majorarea alocării pentru articolul bugetar 13 06 01 „Acordarea de asistență statelor 

membre în cazul unor catastrofe naturale majore cu repercusiuni grave asupra 

condițiilor de trai, a mediului natural sau a economiei” cu 97 646 105 EUR atât în 

credite de angajament, cât și în credite de plată;  

C. întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un instrument special, astfel 

cum sunt definite aceste instrumente în Regulamentul privind CFM, iar creditele de 

angajament și de plată corespunzătoare ar trebui să fie înscrise în buget în afara 

plafoanelor prevăzute în CFM, 

1. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 

rectificativ nr. 1/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Curții de Conturi și parlamentelor naționale. 

 

                                                           
11  JO L 168, 7.6.2014, p. 105. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0221 

Porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) 

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe 

piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat 

genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic (D056125-02 – 2018/2698(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea 

autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau 

fabricate din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056125-02), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic12, în 

special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3), 

– având în vedere votul din data de 23 aprilie 2018 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz, 

– având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competențelor de executare de către Comisie13, 

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară la 21 

septembrie 2017 și publicat la 24 octombrie 201714, 

                                                           
12  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
13  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
14  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
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– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale 

privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de 

executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic15, 

                                                           
15  - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind 

introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) 

modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, 

p. 110). 

  - Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 

a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (JO C 399, 

24.11.2017, p. 71). 

  - Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt 

fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 19). 

  - Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt 

fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788(JO C 35, 31.1.2018, p. 17). 

  - Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt 

fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, p. 15). 

  - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei 

de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din 

porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat 

genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (JO C 

86, 6.3.2018, p. 108). 

  - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei 

privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus 

caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111). 

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb 

modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388). 

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 

810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389). 
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  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în 

vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386). 

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 

genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387). 

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 

× MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390). 

  - Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și 

din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 

evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 

furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123). 

  - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 

alimentare și furajele modificate genetic  (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215). 

  - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte 

adoptate, P8_TA(2017)0214). 

  - Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-68416-4, în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0341). 

  - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt produse din soia modificată genetic FG72 × A5547-127, în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0377). 

  - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0378). 

  - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât prin Decizia 2008/280/CE a Comisiei16 s-a autorizat introducerea pe piață a 

produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic GA21 

(denumit în continuare „porumb GA21”); întrucât domeniul de aplicare al autorizației 

se referea și la produse, altele decât alimentele și furajele, care conțin sau sunt compuse 

                                                                                                                                                                                     

(DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

(Texte adoptate, P8_TA(2017)0396). 

  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt produse din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-

1 × MON-Ø4Ø32-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

(Texte adoptate, P8_TA(2017)0397). 

  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-

883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 

ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0398). 

  - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-

7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2018)0051). 

  - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 

(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat 

genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 

și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052). 

  - Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și 

furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2018)0197). 
16  Decizia 2008/280/CE a Comisiei din 28 martie 2008 de autorizare a introducerii pe 

piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 
GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 87, 5.11.2009, p. 19); 
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din porumb GA21 pentru aceleași utilizări ca orice alt soi de porumb, cu excepția 

cultivării; 

B. întrucât, anterior Deciziei 2008/280/CE, la 13 septembrie 2007, Autoritatea Europeană 

pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu 

articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 2 

octombrie 200717 („EFSA 2007”); 

C. întrucât, la 6 octombrie 2016, Syngenta France SAS a prezentat Comisiei, în numele 

Syngenta Crop Protection AG, Elveția, o cerere, în conformitate cu articolele 11 și 23 

din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, de reînnoire a autorizației de mai sus; 

D. întrucât, la 21 septembrie 2017, EFSA a adoptat un aviz favorabil, în conformitate cu 

articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 24 

octombrie 201718 („EFSA 2017”); 

E. întrucât porumbul GA21 a fost elaborat pentru a oferi toleranță la glifosat prin exprimarea 

unei versiuni modificate a proteinei EPSPS; 

F. întrucât utilizarea unor erbicide complementare, în cazul de față a glifosatului, face parte din 

practicile agricole obișnuite de cultivare a plantelor rezistente la erbicide și, prin urmare, 

poate fi de așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie întotdeauna prezente în recoltă, 

acestea fiind componente inevitabile; întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic 

tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a erbicidelor complementare decât culturile 

echivalente tradiționale; 

G. întrucât, în consecință, este de așteptat ca porumbul GA21 să fie expus la doze mai mari 

și repetate de glifosat, care nu numai că vor duce la o acumulare mai mare de reziduuri 

în recoltă, dar pot influența și compoziția porumbului modificat genetifc și 

caracteristicile sale agronomice; 

H. întrucât statele membre au prezentat multe observații critice în timpul perioadei de 

consultare de trei luni atât cu privire la avizul EFSA 200719, cât și cu privire la avizul 

EFSA 201720; întrucât, de exemplu, statele membre au criticat faptul că sunt necesare 

mai multe informații înainte de a se trage concluzii în ceea ce privește evaluarea 

riscurilor legate de porumbul GA21, că nu sunt furnizate date care să justifice o 

utilizare îndelungată în condiții de siguranță, că rapoartele de monitorizare pentru 

porumbul GA21 pentru perioada de autorizare prezintă deficiențe fundamentale și că 

abordarea privind monitorizarea pusă în aplicare nu este pe deplin în conformitate cu 

Directiva 2001/18/CE; 

I. întrucât însuși Grupul științific pentru organisme modificate genetic din cadrul EFSA 

                                                           
17  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541  
18  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006  
19  Anexa G, observațiile statelor membre, 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2005-226  

20  Anexa G, observațiile statelor membre, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2005-226  

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714
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(Grupul EFSA OMG) consideră că sunt necesare mai multe discuții cu solicitanții și 

responsabilii cu gestionarea riscurilor privind punerea în practică a planurilor de 

monitorizare a mediului după introducerea pe piață a plantelor modificate genetic (MG) 

pentru import și prelucrare; 

J. întrucât există în continuare nelămuriri legate de proprietățile cancerigene ale 

glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin 

probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017 Agenția Europeană pentru 

Produse Chimice (ECHA) a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei 

substanțe ca atare; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în 

Domeniul Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat, în 2015, 

glifosatul ca fiind potențial cancerigen pentru oameni; 

K. întrucât Parlamentul a înființat o comisie specială pentru procedura de autorizare a 

pesticidelor de către Uniune, care va ajuta să se stabilească dacă s-au respectat 

standardele științifice relevante ale Uniunii în cadrul procedurii de evaluare a riscurilor 

și dacă a existat o influență necorespunzătoare din partea industriei asupra concluziilor 

agențiilor Uniunii cu privire la potențialul cancerigen al glifosatului; 

L. întrucât, în general, potrivit comitetului EFSA pentru pesticide, nu se poate trage nicio 

concluzie cu privire la caracterul inofensiv al reziduurilor după pulverizarea culturilor 

modificate genetic cu compuși ai glifosatului21; întrucât aditivii și amestecurile din care 

aceștia fac parte și care sunt folosite în produsele comerciale pentru pulverizarea 

glifosatului pot fi mai toxice decât substanța activă pură22; 

M. întrucât Uniunea a eliminat deja de pe piață un aditiv cunoscut sub denumirea de „POE 

tallowamine” (polioxietilen amină - POEA) din cauza preocupărilor legate de 

toxicitatea sa; întrucât aditivii și amestecurile problematice pot totuși să fie încă permiși 

în țările în care se cultivă porumb GA21 (Argentina, Brazilia, Canada, Japonia, 

Paraguay, Filipine, Africa de Sud, SUA, Uruguay și Vietnam); 

N. întrucât informațiile privind nivelurile de reziduuri și de metaboliți ai lor sunt esențiale 

pentru o evaluare minuțioasă a riscurilor pe care le prezintă plantele modificate genetic 

tolerante la erbicide; întrucât reziduurile rezultate din pulverizarea cu erbicide sunt 

considerate a fi în afara domeniului de competență al grupului științific pentru OMG 

din cadrul EFSA; întrucât nu a fost evaluat impactul pulverizării cu glifosat a 

porumbului GA21; 

O. întrucât statele membre nu sunt obligate să evalueze reziduurile de glifosat din 

porumbul importat pentru a asigura conformitatea cu limitele maxime de reziduuri ca 

parte a programului de control multianual și coordonat pentru 2018, 2019 și 2020, în 

                                                           
21  Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a riscului legat de utilizarea ca 

pesticid a substanței active glifosat. Buletinul EFSA 2015, 13 (11):4302, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf  

22  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666    

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
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conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/660 al Comisiei23 și nu 

sunt obligate să facă acest lucru nici pentru anii 2019, 2020 și 202124; întrucât, prin 

urmare, nu se știe dacă reziduurile de glifosat din porumbul GA21 importat respectă 

limitele maxime de reziduuri ale Uniunii; 

P. întrucât porumbul GA21, este cultivat, printre altele, în Argentina; întrucât efectele 

devastatoare ale utilizării glifosatului asupra sănătății au fost bine documentate; întrucât 

Uniunea Europeană a aderat la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, care 

includ un angajament de a reduce în mod substanțial, până în 2030, numărul de decese 

și boli cauzate de produsele chimice periculoase și de poluarea și contaminarea aerului, 

apei și a solului  (ODD 3, obiectivul 3.9)25; 

Q. întrucât Uniunea s-a angajat în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea 

dezvoltării care vizează să minimizeze contradicțiile și să creeze sinergii între diversele 

politici ale Uniunii, inclusiv în domenii precum comerțul, mediul și agricultura, pentru 

a aduce beneficii țărilor în curs de dezvoltare și a crește eficacitatea cooperării pentru 

dezvoltare; 

R. întrucât EFSA a concluzionat că, cu o singură excepție, toate utilizările reprezentative 

ale glifosatului pentru culturile convenționale (cu alte cuvinte, nemodificate genetic) 

prezintă un „risc pentru vertebratele terestre nevizate” și a identificat, de asemenea, un 

risc ridicat pe termen lung pentru mamifere în ceea ce privește unele dintre principalele 

utilizări ale glifosatului în culturile convenționale26; întrucât ECHA a clasificat 

glifosatul ca fiind toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung; întrucât 

efectele negative ale utilizării glifosatului asupra biodiversității și a mediului sunt bine 

documentate; întrucât, de exemplu, un studiu realizat în SUA în 2017 a constatat o 

corelație negativă între utilizarea glifosatului și abundența populațiilor de fluturi 

monarh adulți, în special în zonele caracterizate printr-o concentrare a activității 

agricole27; 

S. întrucât reautorizarea porumbului GA21 în vederea introducerii pe piață va continua să creeze 

cerere pentru cultivarea sa în țările terțe; întrucât, astfel cum s-a menționat mai sus, este de 

așteptat să fie utilizate doze de erbicide mai mari și repetate pe plantele modificate genetic 

tolerante la erbicide (în comparație cu plantele nemodificate genetic), dat fiind că au fost 

intenționat concepute în acest scop; 

                                                           
23  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/660 al Comisiei din 6 aprilie 2017 

privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2018, 2019 și 
2020 vizând asigurarea respectării limitelor maxime pentru reziduurile de pesticide și 
evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de 
origine vegetală și animală (JO L 94, 7.4.2017, p. 12).  

24  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 al Comisiei din 9 aprilie 2018 
privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2019, 2020 și 
2021 vizând asigurarea respectării limitelor maxime pentru reziduurile de pesticide și 
evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de 
origine vegetală și animală (JO L 92, 7.4.2017, p. 6).  

25  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  
26  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302  
27  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
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T. întrucât Uniunea este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 

diversitatea biologică, care impune părților la aceasta responsabilitatea de a se asigura 

că activitățile din jurisdicția lor nu cauzează daune mediului altor state28; întrucât 

decizia de a reînnoi autorizația pentru porumbul GA21 se încadrează în jurisdicția 

Uniunii; 

U. întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic tolerante la diverse erbicide selective 

se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările 

care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; întrucât, în 2015, existau 

cel puțin 29 de specii de buruieni rezistente la glifosat la nivel mondial29; 

V. întrucât, în urma unui vot din 23 aprilie 2018, Comitetul permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; 

W. întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a fost nevoită să adopte decizii de 

autorizare fără sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea 

animală și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, 

care constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o normă în 

procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; 

întrucât președintele Juncker și-a exprimat, de asemenea, regretul față de această 

practică pe care o consideră nedemocratică30; 

X. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură31 propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a 

invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere; 

Y. întrucât, în conformitate cu considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, 

Comisia ar trebui, în măsura posibilului, să acționeze astfel încât să evite să se opună 

unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce 

privește caracterul adecvat al unui act de punere în aplicare, în special când actul 

respectiv se referă la probleme sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța 

alimentară și protecția mediului, 

Z. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede că produsele alimentare sau hrana pentru 

animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a 

sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale de reînnoire a autorizației, 

Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori legitimi 

relevanți pentru subiectul în cauză, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de 

executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

                                                           
28  Articolul 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03  
29  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/  
30  A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului 

European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 
15 iulie 2014), sau discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

31  JO C 355, 20.10.2017, p. 165. 

https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
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2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu 

dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 

178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului32, constă în asigurarea unei baze prin care 

să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității 

vieții animalelor, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele 

alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a 

pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende toate deciziile de punere în aplicare privind cererile de autorizare 

a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost 

revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată; 

5. solicită, în special, Comisiei să respecte angajamentele asumate în cadrul Convenției 

Națiunilor Unite privind diversitatea biologică prin suspendarea tuturor importurilor de plante 

modificate genetic care sunt tolerante la glifosat; 

6. solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic tolerante la erbicide fără o 

evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a formulelor lor 

comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate; 

7. invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor generate de utilizarea de 

erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor legate de plantele 

modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic este 

destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată în Uniune ca produs alimentar sau 

furaj;  

8. își reafirmă angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011 pentru a garanta, printre altele, că, în cazul în care 

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în ceea 

ce privește aprobarea OMG-urilor destinate cultivării sau consumului alimentar și hranei 

pentru animale, Comisia își va retrage propunerea; invită Consiliul să continue de urgență 

lucrările referitoare la această propunere a Comisiei; 

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, 

precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 

                                                           
32  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0222 

Porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și 

porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre 

evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × 

MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei 

sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a 

Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare 

și furajele modificate genetic (D056123-02 – 2018/2699(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a 

introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 

modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic 

obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 

810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056123-02), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic33, în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3), 

– având în vedere votul din data de 23 aprilie 2018 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun aviz, 

– având în vedere articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

                                                           
33  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
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competențelor de executare de către Comisie34, 

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară la 

14 noiembrie 2017 și publicat la 28 noiembrie 201735, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic36, 

                                                           
34  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
35  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000 
36  - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 

privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea 
mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere 
dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110). 

  - Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 
2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 
NK603 × T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71). 

  Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 
31.1.2018, p. 19). 

  - Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 
87708 × MON 89788(JO C 35, 31.1.2018, p. 17). 

  - Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 
(MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, p. 15). 

  - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse 
sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din 
soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre aceste evenimente 
(JO C 86, 6.3.2018, p. 108). 

  - Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic 
(Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111). 

  - Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 
introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea 
cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388). 

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb 
modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
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  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 
genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386). 

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 
genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0387). 

  - Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 
× MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390). 

  - Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și 
din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 
evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123). 

  - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215). 

  - Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte 
adoptate, P8_TA(2017)0214). 

  - Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-68416-4, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2017)0341). 

  - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic FG72 × A5547-127, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2017)0377). 

  - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2017)0378). 

  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 
(DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(Texte adoptate, P8_TA(2017)0396). 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 3 februarie 2011, Pioneer Overseas Corporation a prezentat în numele 

Pioneer Hi-Bred International Inc., Statele Unite, autorității naționale competente din 

Țările de Jos o cerere („cererea”) pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, 

ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din 

porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, în conformitate cu 

articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de 

asemenea, la introducerea pe piață de produse care constau în sau conțin porumbul 

modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 („porumbul MG”) destinate 

altor utilizări decât consumul uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării; 

B. întrucât cererea se referea la zece subcombinații de evenimente de transformare unice 

care constituie porumbul MG, dintre care cinci fuseseră deja autorizate; întrucât opt 

dintre aceste subcombinații sunt reglementate de proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei; întrucât subcombinațiile 1507 x NK603 și MON810 × NK603 au 

                                                                                                                                                                                     
  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 
constau în sau sunt produse din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-
1 × MON-Ø4Ø32-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(Texte adoptate, P8_TA(2017)0397). 

  - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 
constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 
ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2017)0398). 

  - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care 
conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-
7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0051). 

  - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 
sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat 
genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 
și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052). 

  - Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și 
furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0197). 
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fost deja autorizate în temeiul unor diferite decizii ale Comisiei; 

C. întrucât, la 14 noiembrie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul 

(CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 28 noiembrie 201737; 

D. întrucât porumbul modificat genetic este derivat din încrucișarea a patru evenimente de 

porumb modificat genetic: 1507 produce proteina insecticidă Cr1F și este rezistent la 

erbicidul glufosinat; 59122 produce proteinele insecticide Cry34Ab1 și Cry35Ab1 și 

este de asemenea rezistent la erbicidul glufosinat; MON810 produce proteina 

insecticidă Cr1Ab; NK603 produce două enzime care dau rezistență la erbicidul 

glifosat; 

E. întrucât utilizarea unor erbicide complementare, in cazul de față a glifosat și glifosinat, 

face parte din practicile agricole obișnuite de cultivare a plantelor rezistente la erbicide 

și, prin urmare, poate fi de așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie întotdeauna 

prezente în recoltă, acestea fiind componente inevitabile; întrucât s-a demonstrat că 

culturile modificate genetic tolerante la erbicide duc la o utilizare mai intensă a 

erbicidelor complementare decât culturile echivalente tradiționale; 

F. întrucât, în consecință, este de așteptat ca porumbul GM să fie expus la doze mai mari 

și repetate de glifosat și glifosinat, care nu numai că vor duce la o acumulare mai mare 

de reziduuri în recoltă, dar pot influența și compoziția porumbului modificat genetic și 

caracteristicile sale agronomice; 

G. întrucât un studiu independent a ajuns la concluzia că evaluarea riscurilor făcută de 

EFSA nu ar trebui să fie acceptată pentru că, printre altele, EFSA nu a solicitat niciun 

fel de date empirice privind toxicitatea și impactul asupra sistemului imunitar, efectele 

combinatorii și consecințele pulverizării unor doze mai ridicate de erbicide 

complementare au fost ignorate, evaluarea riscului de mediu a fost inacceptabilă și 

bazată pe ipoteze eronate și nu a fost prevăzut niciun sistem care să efectueze 

monitorizarea specifică a deversărilor și efectele potențiale asupra sănătății38; 

H. întrucât solicitantul nu a furnizat date experimentale referitoare la sub-combinația 

neautorizată a evenimentului de transformare cu acumulare de gene (59122 x MON810 

x NK603); întrucât autorizarea unui eveniment de transformare cu acumulare de gene 

nu ar trebui să fie luată în considerare fără o evaluare aprofundată a datelor 

experimentale pentru fiecare subcombinație; 

I. întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin 

urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului39; întrucât autorizarea utilizării glufosinatului 

în UE expiră la 31 iulie 201840; 

J. întrucât există în continuare nelămuriri legate de efectele cancerigene ale glifosatului; 

                                                           
37  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000  
38  https://www.testbiotech.org/node/2130 
39  JO L 309, 24.11.2009, p. 1. 
40  Punctul 7 din anexa la Regulamentul de punere ]n aplicare (UE) 2015/404 al Comisiei 

(JO L 67, 12.3.2015, p. 6). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000
https://www.testbiotech.org/node/2130
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întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin probabil ca 

glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017 Agenția Europeană pentru Produse 

Chimice (ECHA) a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei substanțe ca 

atare; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul 

Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat, în 2015, glifosatul 

ca fiind potențial cancerigen pentru oameni; 

K. întrucât, în general, potrivit comitetului EFSA pentru pesticide, nu se poate trage nicio 

concluzie cu privire la caracterul inofensiv al reziduurilor după pulverizarea culturilor 

modificate genetic cu compuși ai glifosatului41; întrucât aditivii și amestecurile din care 

fac parte aceștia și care sunt folosite în produsele comerciale pentru pulverizarea 

glifosatului pot fi mai toxice decât substanța activă pură42; 

L. întrucât Uniunea a eliminat deja de pe piață un aditiv pentru glifosat cunoscut sub 

denumirea de „POE tallowamine” (polioxietilen amină - POEA) din cauza 

preocupărilor legate de toxicitatea sa; întrucât aditivii și amestecurile problematice pot 

fi totuși permise în țările în care se cultivă porumbul MG (Canada și Japonia); 

M. întrucât informațiile privind nivelurile de reziduuri de erbicide și de metaboliți ai lor 

sunt esențiale pentru o evaluare minuțioasă a riscurilor pe care le prezintă plantele 

modificate genetic tolerante la erbicide; întrucât reziduurile rezultate din pulverizarea 

cu erbicide sunt considerate a fi în afara domeniului de competență al grupului științific 

pentru OMG din cadrul EFSA; întrucât efectele pulverizării porumbului MG cu 

erbicide nu au fost evaluate, și nici efectul cumulativ al pulverizării cu glifosat și 

glufosinat; 

N. întrucât statele membre nu sunt obligate să evalueze reziduurile de glifosat din 

porumbul importat pentru a asigura conformitatea cu limitele maxime de reziduuri ca 

parte a programului de control multianual și coordonat pentru 2018, 2019 și 2020, în 

conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/660 al Comisiei43 și nu 

sunt obligate să facă acest lucru nici pentru anii 2019, 2020 și 202144; întrucât, prin 

urmare, nu se știe dacă reziduurile de glifosat din acest porumb importat respectă 

limitele maxime de reziduuri din UE; 

O. întrucât, evenimentul în de transformare cu acumulare de gene produce 4 toxine 

insecticide (Cry1Ab și Cry1F, vizând insectele lepidoptere, și Cry34Ab1 și Cry35Ab1, 

vizând coleopterele); întrucât un studiu științific din 2017 privind posibilul impact al 

                                                           
41  Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a riscului legat de utilizarea ca 

pesticid a substanței active glifosat. Buletinul EFSA 2015, 13 (11):4302, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 

42  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
43  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/660 al Comisiei din 6 aprilie 2017 

privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2018, 2019 și 
2020 vizând asigurarea respectării limitelor maxime pentru reziduurile de pesticide și 
evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de 
origine vegetală și animală (JO L 94, 7.4.2017, p. 12).  

44  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 al Comisiei din 9 aprilie 2018 
privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2019, 2020 și 
2021 vizând asigurarea respectării limitelor maxime pentru reziduurile de pesticide și 
evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de 
origine vegetală și animală (JO L 92, 10.4.2018, p. 6).  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
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toxinelor Bt și al reziduurilor din pulverizarea de erbicide complementare 

concluzionează că ar trebui acordată o atenție deosebită reziduurilor de erbicide și 

interacțiunii acestora cu toxinele Bt45; întrucât această situație nu a fost examinată de 

EFSA; 

P. întrucât EFSA a concluzionat că, cu o singură excepție, toate utilizările reprezentative 

ale glifosatului pentru culturile convenționale (cu alte cuvinte, nemodificate genetic) 

prezintă un „risc pentru vertebratele terestre nevizate” și a identificat, de asemenea, un 

risc ridicat pe termen lung pentru mamifere în ceea ce privește unele dintre principalele 

utilizări ale glifosatului în culturile convenționale46; întrucât ECHA a clasificat 

glifosatul ca fiind toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung; întrucât 

efectele negative ale utilizării glifosatului asupra biodiversității și a mediului sunt bine 

documentate; întrucât, de exemplu, un studiu realizat în SUA în 2017 a constatat o 

corelație negativă între utilizarea glifosatului și abundența populațiilor de fluturi 

monarh adulți, în special în zonele caracterizate printr-o concentrare a activității 

agricole47; 

Q. întrucât autorizarea introducerii pe piață a porumbului MG va impulsiona cererea 

pentru cultivarea sa în țările terțe; întrucât, astfel cum s-a menționat mai sus, pe plantele 

modificate genetic tolerante la erbicide (în comparație cu plantele nemodificate genetic) 

sunt utilizate în mod repetat doze mai mari de erbicide, ele fiind concepute intenționat 

în acest scop; 

R. întrucât Uniunea este parte la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind 

diversitatea biologică, care impune părților la aceasta responsabilitatea de a se asigura 

că activitățile din jurisdicția lor nu cauzează daune mediului altor state48; întrucât 

decizia de a autoriza sau nu porumbul MG se încadrează în jurisdicția Uniunii; 

S. întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic tolerante la diverse erbicide selective 

se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările 

care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; întrucât, în 2015, existau 

cel puțin 29 de specii de buruieni rezistente la glifosat la nivel mondial49; 

T. întrucât, în urma unui vot din 23 aprilie 2018, Comitetul permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; 

U. întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, a fost nevoită să adopte decizii de autorizare fără 

sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că 

returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care 

constituie de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o normă în 

procesul decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; 

întrucât președintele Juncker și-a exprimat, de asemenea, regretul față de această 

                                                           
45  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/ 
46  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302 
47  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719 
48  Articolul 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03 
49  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/
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practică pe care o consideră nedemocratică50; 

V. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a 

invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere51; 

W. întrucât, în conformitate cu considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, 

Comisia ar trebui, în măsura posibilului, să acționeze astfel încât să evite să se opună 

unei poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce 

privește caracterul adecvat al unui act de punere în aplicare, în special când actul 

respectiv se referă la probleme sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța 

alimentară și protecția mediului, 

X. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede că produsele alimentare sau hrana 

pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății 

umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale de reînnoire 

a autorizației, Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și 

de alți factori legitimi relevanți pentru subiectul în cauză, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului52, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor 

de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende toate deciziile de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-

a dovedit neadecvată; 

5. solicită, în special, Comisiei să respecte angajamentele asumate în cadrul Convenției 

Națiunilor Unite privind diversitatea biologică prin suspendarea tuturor importurilor de 

plante modificate genetic care sunt tolerante la glifosat; 

6. solicită, în special, Comisiei să nu autorizeze importarea plantelor modificate genetic 

utilizate în alimente sau furaje care au fost făcute tolerante la un erbicid neautorizat 

pentru folosire în Uniune (în acest caz, autorizarea glufosinatului expiră la 31 iulie 

                                                           
50  A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului 

European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 
15 iulie 2014), sau discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

51  JO C 355, 20.10.2017, p. 165. 
52  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 



 

 49 

2018); 

7. solicită Comisiei să nu autorizeze nicio plantă modificată genetic tolerantă la erbicide 

fără o evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a 

formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate; 

8. invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor generate de utilizarea de 

erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor legate de 

plantele modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată 

genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată în Uniune ca produs 

alimentar sau furaj; 

9. își reafirmă angajamentul de a continua să lucreze la propunerea Comisiei de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 pentru a garanta, printre altele, că, în 

cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite 

niciun aviz în ceea ce privește aprobarea OMG-urilor destinate cultivării sau 

consumului alimentar și hranei pentru animale, Comisia își va retrage propunerea; 

invită Consiliul să continue de urgență lucrările referitoare la această propunere a 

Comisiei; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0226 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii  

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar 

multianual 2021-2027 și la resursele proprii (2018/2714(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern 

pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual 

pentru perioada 2021-2027” (COM(2018)0321), 

– având în vedere propunerile Comisiei din 2 mai 2018 privind cadrul financiar 

multianual (CFM) pentru anii 2021-2027 și sistemul de resurse proprii al Uniunii 

Europene, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 2 mai 2018 de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 

generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324), 

– având în vedere Rezoluțiile sale din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 

pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-202053 și la reforma sistemului de 

resurse proprii al Uniunii Europene54, 

– având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 29 mai 2018 referitoare la 

cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

1. ia act de propunerile Comisiei din 2 mai 2018 privind cadrul financiar multianual 2021-

2027 și resursele proprii ale UE, care au pus bazele negocierilor viitoare; reamintește că 

poziția Parlamentului este stabilită în mod clar în cele două rezoluții adoptate cu o largă 

majoritate la 14 martie 2018, care instituie mandatul acordat Parlamentului pentru 

negocieri; 

                                                           
53  Texte adoptate, P8_TA(2018)0075. 
54  Texte adoptate, P8_TA(2018)0076. 
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2. îndeamnă Consiliul să garanteze faptul că viitorul cadru financiar multianual reflectă o 

viziune clară și pozitivă asupra viitorului Uniunii și corespunde necesităților, 

preocupărilor și așteptărilor cetățenilor UE; subliniază că decizia privind CFM va trebui 

să ofere Uniunii Europene mijloacele financiare necesare pentru a răspunde 

provocărilor importante și pentru a-și realiza prioritățile și obiectivele politice stabilite 

pentru următorii șapte ani; se așteaptă, prin urmare, ca Consiliul să acționeze în 

concordanță cu angajamentele politice pe care și le-a asumat deja și să dea dovadă de 

curaj în abordarea sa; este preocupat de faptul că propunerea Comisiei diminuează 

sprijinul de care beneficiază principalele politici de solidaritate ale UE și intenționează 

să negocieze cu Consiliul cu scopul de a elabora un CFM mai ambițios, în beneficiul 

cetățenilor; 

3. își exprimă surpriza și îngrijorarea cu privire la faptul că datele comparative care au 

fost publicate în mod oficial de către Comisie, la 18 mai 2018, ca urmare a solicitării 

ferme a Parlamentului, ilustrează faptul că modul în care cifrele în cauză au fost 

prezentate și comunicate prezintă anumite discrepanțe în raport cu propunerile 

referitoare la CFM; remarcă, în special, faptul că majorările pentru mai multe programe 

ale UE sunt, în realitate, considerabil mai scăzute, în timp ce reducerile pentru alte 

programe depășesc în mod semnificativ valorile care au fost inițial prezentate de 

Comisie; subliniază faptul că este necesar ca Parlamentul European și Consiliul să 

convină de la bun început asupra unei metodologii clare în ceea ce privește cifrele; 

declară că, în scopul elaborării prezentei rezoluții, intenționează să utilizeze propriile 

calcule, pe baza unor prețuri constante și ținând seama de retragerea Regatului Unit; 

4. își exprimă dezamăgirea cu privire la nivelul global al finanțării propuse pentru 

următorul CFM, care se ridică la 1 100 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 1,08 % din 

VNB-ul UE-27, după scăderea Fondului european de dezvoltare (a cărui valoare este în 

prezent de 0,03 % din VNB-ul UE și se calculează în afara bugetului UE); subliniază că 

acest nivel global al finanțării, ca procent din VNB, este mai scăzut în termeni reali 

decât nivelul actualului CFM, în pofida faptului că sunt necesare finanțări suplimentare 

pentru noile priorități politice și provocările emergente cu care se confruntă Uniunea 

Europeană; reamintește că valoarea reală a actualului CFM este mai mică decât cea a 

predecesorului său (CFM 2007-2013), acesta dovedindu-se deja a fi insuficient pentru a 

finanța nevoile presante ale Uniunii; 

5. regretă faptul că această propunere are drept efect direct o reducere a nivelului de 

finanțare a politicii agricole comune (PAC) și a politicii de coeziune, cu 15 % și, 

respectiv, cu 10 %; se opune îndeosebi oricăror reduceri radicale care vor avea un 

impact negativ asupra naturii și obiectivelor acestor politici, cum ar fi reducerile 

propuse pentru Fondul de coeziune (cu 45 %) sau pentru Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (cu peste 25 %); pune sub semnul întrebării, în acest context, 

propunerea de a reduce cu 6 % finanțarea acordată Fondului social european, în ciuda 

domeniului de aplicare extins al acestuia și a integrării inițiativei „Locuri de muncă 

pentru tineri” în domeniul său de aplicare; 

6. își reafirmă poziția fermă în legătură cu asigurarea nivelului necesar de finanțare în 

cadrul financiar multianual 2021-2027 pentru politicile cheie ale UE, pentru a le 

permite acestora să își îndeplinească misiunea și obiectivele; subliniază, în special, 

apelul său privind menținerea finanțării alocate PAC și politicii de coeziune pentru UE-

27 cel puțin la nivelul bugetului pentru perioada 2014-2020 în termeni reali, respectând 

arhitectura generală a acestor politici, apelul său privind triplarea bugetului actual 
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alocat programului Erasmus+, dublarea finanțării specifice dedicate IMM-urilor și 

combaterii șomajului în rândul tinerilor, cu scopul de a crește nivelul bugetului actual 

pentru cercetare și inovare cu cel puțin 50 %, astfel încât acesta să ajungă la 120 de 

miliarde EUR, dublarea pachetului financiar al programului Life +, cu scopul de a 

crește în mod semnificativ investițiile prin intermediul Mecanismului pentru 

interconectarea Europei, și asigurarea unei finanțări suplimentare pentru securitate, 

migrație și relațiile externe; subliniază, în consecință, poziția sa, conform căreia nivelul 

CFM 2021-2027 ar trebui să fie echivalent cu 1,3 % din VNB-ul UE-27; 

7. subliniază importanța principiilor orizontale care ar trebui să stea la baza CFM și a 

tuturor politicilor conexe ale UE; reafirmă, în acest context, poziția sa, potrivit căreia 

UE trebuie să își îndeplinească angajamentul de a fi precursor în ceea ce privește 

punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și regretă 

lipsa unui angajament clar și vizibil în acest sens în propunerile referitoare la CFM; 

solicită, prin urmare, să se depună eforturi pentru integrarea ODD în toate politicile și 

inițiativele UE din următorul CFM; subliniază, de asemenea, că eliminarea 

discriminării este vitală pentru îndeplinirea angajamentelor UE privind o Europă 

incluzivă și regretă faptul că în politicile UE, astfel cum au fost prezentate în cadrul 

propunerilor privind CFM, nu au fost integrate angajamente privind respectarea 

egalității de gen și mecanisme pentru integrarea perspectivei de gen; subliniază totodată 

poziția sa, potrivit căreia, după adoptarea Acordului de la Paris, cheltuielile pentru 

politicile ce vizează schimbările climatice ar trebui să fie majorate în mod semnificativ 

în comparație cu actualul CFM și să atingă pragul de 30 % cât mai curând posibil și, cel 

târziu, până în 2027; 

8. sprijină propunerile Comisiei privind reforma sistemului de resurse proprii al UE, care 

reprezintă o componentă de venituri deosebit de oportună în cadrul pachetului de 

măsuri privind CFM 2021-2027; salută, prin urmare, propunerea de a introduce trei noi 

categorii de resurse proprii ale UE, precum și simplificarea actualei resurse proprii 

bazate pe TVA; subliniază că aceste propuneri, direct inspirate de activitatea Grupului 

interinstituțional la nivel înalt privind resursele proprii, au făcut, de asemenea, parte din 

pachetul de măsuri propus de Parlament în Rezoluția sa din 14 martie 2018; ia act cu 

satisfacție de faptul că aceste noi resurse sunt direct asociate cu finanțarea a două 

obiective strategice ale Uniunii, și anume buna funcționare a pieței interne și protecția 

mediului și lupta împotriva schimbărilor climatice; se așteaptă la sprijin din partea 

Consiliului și a Comisiei în vederea consolidării rolului Parlamentului în cadrul 

procedurii de adoptare a resurselor proprii; își reiterează poziția potrivit căreia 

componenta de venituri și cea de cheltuieli din următorul CFM ar trebui să fie tratate ca 

un pachet unic în cadrul viitoarelor negocieri și că nu se poate ajunge la un acord cu 

Parlamentul cu privire la CFM dacă nu se realizează, în aceeași măsură, progrese cu 

privire la resursele proprii; 

9. salută, în plus, principiul potrivit căruia veniturile viitoare generate direct de politicile 

UE ar trebui să fie direcționate către bugetul UE, și sprijină pe deplin eliminarea tuturor 

formelor de reduceri și corecții; se întreabă în ce ritm urmează să fie introduse aceste 

noi resurse proprii pentru a reduce contribuțiile naționale; consideră, cu toate acestea, 

că nu este clar motivul pentru care Comisia nu a prezentat propuneri privind crearea 

unei rezerve speciale pe partea de venituri a bugetului UE, care să fie treptat completată 

cu toate tipurile de alte venituri neprevăzute, inclusiv cu amenzi pentru încălcarea 

normelor de concurență aplicate societăților, precum și cu veniturile generate de o taxă 



 

 54 

aplicată marilor întreprinderi din sectorul digital și de taxa pe tranzacțiile financiare, ca 

nouă sursă de venituri proprii ale UE; 

10. își reiterează poziția în favoarea instituirii unui mecanism prin care statele membre care 

nu respectă valorile consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE) să poată suporta consecințe financiare; ia act de propunerea Comisiei referitoare 

la „protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept în statele membre”, care a fost prezentată ca parte a pachetului global 

privind CFM; intenționează să examineze îndeaproape toate elementele acestei 

propuneri și să introducă dispozițiile necesare pentru a garanta că beneficiarii finali ai 

bugetului Uniunii nu pot fi în niciun caz afectați de încălcări ale normelor pentru care 

nu sunt responsabili; 

11. este convins de necesitatea de a introduce obligația de a realiza o revizuire la jumătatea 

perioadei a CFM care să fie obligatorie din punct de vedere juridic, și care ar trebui să 

fie propusă și instituită în timp util, pentru a permite următorului Parlament și 

următoarei Comisii desemnate să realizeze o ajustare semnificativă a cadrului pentru 

perioada 2021-2027; intenționează să îmbunătățească formularea articolului propus în 

Regulamentul privind CFM; 

12. consideră că propunerile Comisiei privind flexibilitatea reprezintă un bun punct de 

plecare pentru negocieri; salută, în special, o serie de propuneri care îmbunătățesc 

dispozițiile actuale, în special cele privind reutilizarea creditelor dezangajate pentru a 

finanța rezerva Uniunii, creșterea alocărilor pentru instrumentele speciale, precum și 

respingerea oricăror constrângeri aplicabile marjei globale pentru plăți, în conformitate 

cu solicitările Parlamentului în acest sens; intenționează să se angajeze în negocieri 

pentru a obține îmbunătățiri suplimentare, ori de câte ori este necesar; 

13. ia act de propunerea Comisiei de creare a unui mecanism european de stabilizare a 

investițiilor, care va completa funcția de stabilizare a bugetelor naționale în cazul unor 

șocuri asimetrice majore; intenționează să examineze îndeaproape această propunere, în 

special în ceea ce privește obiectivele sale și volumul aferent; 

14. subliniază că, odată cu prezentarea propunerilor Comisiei, este inițiată oficial o 

perioadă de negocieri intense în cadrul Consiliului, dar și între Consiliu și Parlament, cu 

scopul de a asigura faptul că Parlamentul va aproba Regulamentul privind CFM; 

subliniază faptul că toate elementele pachetului privind CFM/resursele proprii, inclusiv 

cifrele din CFM, ar trebui să rămână pe masa negocierilor până la încheierea unui acord 

final; își exprimă disponibilitatea de a deschide de urgență un dialog structurat cu 

Consiliul, pentru a permite o mai bună înțelegere a așteptărilor Parlamentului și a 

facilita încheierea unui acord în timp util; consideră, prin urmare, că lansarea recentă a 

unei serii de reuniuni periodice între președințiile succesive ale Consiliului și echipa de 

negociere a Parlamentului reprezintă un prim pas esențial în procedura care va conduce 

la adoptarea următorului CFM; 

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și celorlalte instituții și organe interesate, precum și guvernelor și 

parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0228 

Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen  

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la raportul anual 

privind funcționarea spațiului Schengen (2017/2256(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 septembrie 2017 privind menținerea și 

consolidarea spațiului Schengen (COM(2017)0570), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 martie 2016 intitulată „Înapoi la 

Schengen – o foaie de parcurs” (COM(2016)0120), 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la 

nivel european55 („Regulamentul Frontex”), 

– având în vedere Codul frontierelor Schengen și în special articolele 14 și 17 din acesta, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 

Materie de Aplicare a Legii (Europol)56, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere 

a frontierelor (EUROSUR)57, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-

0160/2018), 

A. întrucât spațiul Schengen este un mecanism unic și una dintre cele mai mari realizări 

ale Uniunii Europene, permițând libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen fără 

controale la frontierele interne; întrucât acest lucru a fost posibil printr-o varietate de 
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măsuri de compensare, cum ar fi consolidarea schimbului de informații prin crearea 

Sistemului de Informații Schengen (SIS) și prin crearea unui mecanism de evaluare 

pentru a verifica aplicarea acquis-ului Schengen de către statele membre și a consolida 

încrederea reciprocă în funcționarea spațiului Schengen; întrucât încrederea reciprocă 

necesită și solidaritate, securitate, cooperare judiciară și polițienească în materie penală, 

protecția comună a frontierelor externe ale UE, o înțelegere comună și politici comune 

privind migrația, vizele și azilul, și respectarea dreptului internațional și european în 

acest domeniu; 

B. întrucât, în ultimii ani, mai mulți factori au influențat funcționarea spațiului Schengen; 

întrucât acești factori includ impactul deplasărilor internaționale și al fluxurilor turistice 

care sunt factorii principali ce au motivat inițial așa-numita legislație „a frontierelor 

inteligente”, precum și numărul semnificativ de solicitanți de azil și de migranți în 

situație neregulamentară și deplasările secundare ale acestora și reintroducerea sau 

prelungirea ulterioară a controalelor la frontierele interne de către unele state membre 

începând cu 2014; întrucât reintroducerea controalelor la frontierele interne pare să aibă 

legătură mai curând cu percepția amenințărilor la adresa ordinii publice și a securității 

interne, a numărului de persoane care solicită protecție internațională și a numărului de 

migranți în situație neregulamentară, decât cu dovezi certe privind existența reală a unei 

amenințări grave sau cu numărul efectiv de persoane care sosesc; întrucât acești factori 

includ, de asemenea, terorismul și o intensificare a amenințării la adresa ordinii publice 

și a securității interne a statelor membre; 

C. întrucât printre măsurile introduse pentru a proteja spațiul Schengen se numără 

consolidarea frontierelor externe ale UE și introducerea unor verificări sistematice în 

bazele de date relevante, inclusiv pentru cetățenii europeni; 

D. întrucât anumite state membre au reacționat la sosirea solicitanților de azil și a 

refugiaților prin restabilirea controalelor la frontierele lor interne, pe motiv că 

„sistematizează” deplasările de resortisanți ai țărilor terțe care doresc să obțină o 

protecție internațională, cu toate că articolul 14 alineatul (1) din Codul frontierelor 

Schengen prevede că „procedura obișnuită la frontiere” nu se aplică solicitanților de 

azil; întrucât este necesară introducerea unui sistem echitabil de partajare a 

responsabilității în materie de evaluare a cererilor de azil; 

E. întrucât, începând cu martie 2016, Comisia a propus o serie de măsuri pentru 

restabilirea funcționării normale a spațiului Schengen; întrucât buna funcționare a 

spațiului Schengen nu a fost încă restabilită și depinde în principal de statele membre, 

de încrederea lor reciprocă, de solidaritatea pe care o arată în sprijinul statelor de primă 

intrare, de adoptarea de măsuri adecvate și de aplicarea acestor măsuri, în special de 

către statele membre; 

F. întrucât principala condiție preliminară pentru ca statele membre să fie încurajate să 

adopte măsuri pentru a restabili buna funcționare a spațiului Schengen este să nu se 

reînnoiască cererile de controale la frontiere; 

G. întrucât menținerea controalelor la frontiere în Uniune sau reintroducerea acestor 

controale în spațiul Schengen are un impact puternic asupra vieții cetățenilor europeni 

și a tuturor celor care beneficiază de principiul liberei circulații în interiorul UE, și 

subminează în mod grav încrederea lor în instituțiile europene și în integrarea 

europeană; întrucât menținerea sau reintroducerea controalelor la frontierele interne 
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presupune costuri operaționale și de investiții directe pentru lucrătorii transfrontalieri, 

turiști, transportatorii rutieri de marfă și administrația publică, cu efecte catastrofale 

asupra economiilor statelor membre; întrucât costurile estimate asociate cu 

reintroducerea controalelor la frontiere variază între 0,05 miliarde EUR și 20 de 

miliarde EUR costuri unice și 2 miliarde EUR cheltuieli anuale de funcționare58; 

întrucât regiunile transfrontaliere sunt afectate în mod deosebit; 

H. întrucât diverse state membre construiesc, din ce în ce mai mult, ziduri și garduri la 

frontierele externe și interne ale UE, care sunt folosite ca mijloc de descurajare pentru 

intrarea și tranzitul pe teritoriul UE, inclusiv în ceea ce-i privește pe solicitanții de azil; 

reamintește că, potrivit Transnational Institute (TNI), se estimează că țările europene au 

construit peste 1 200 de kilometri de zid la frontiere, care au costat cel puțin 500 de 

milioane EUR, și că, în perioada 2007-2010, fondurile UE au contribuit la instalarea a 

545 de sisteme de supraveghere a frontierelor, acoperind 8 279 de kilometri de frontiere 

externe, și a 22 347 de echipamente de supraveghere; 

I. întrucât spațiul Schengen se află la răscruce și necesită acțiuni comune și decisive 

pentru ca toate beneficiile pe care le oferă cetățenilor să fie restabilite; întrucât sunt 

necesare, de asemenea, încredere reciprocă, cooperare și solidaritate între statele 

membre; întrucât nu ar trebui să existe discursuri politice de denigrare a spațiului 

Schengen; 

J. întrucât extinderea spațiului Schengen rămâne un instrument-cheie pentru a propaga 

către noile state membre beneficiile economice și sociale ce rezultă din dreptul la libera 

circulație a persoanelor, a serviciilor, a bunurilor și a capitalului, stimulând coeziunea și 

atenuând decalajele dintre țări și regiuni; întrucât aplicarea integrală a acquis-ului 

Schengen în toate statele membre care au îndeplinit criteriile pentru finalizarea cu 

succes a procesului de evaluare Schengen este esențială pentru crearea unui cadru 

coordonat și solid de certitudine juridică; întrucât România și Bulgaria sunt pregătite să 

adere la spațiul Schengen, după cum a anunțat în repetate rânduri Președintele Comisiei 

și după cum a declarat Parlamentul European în poziția sa din 8 iunie 2011 referitoare 

la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-

ului Schengen în Republica Bulgaria și în România59 și Consiliul în concluziile sale; 

K. întrucât Grupul de lucru privind controlul Schengen a urmărit îndeaproape punerea în 

aplicare a acquis-ului Schengen prin constatările mecanismului de evaluare Schengen, 

metodologia de evaluare a vulnerabilității, audierile din comisii și misiunile în statele 

membre și în țările terțe; întrucât acesta a identificat măsurile care au fost sau sunt pe 

cale să fie puse în aplicare, principalele neajunsuri în funcționarea spațiului Schengen și 

acțiunile necesare care trebuie realizate în viitor; 

ASPECTE ESENȚIALE 

Progresele realizate în soluționarea deficiențelor identificate 
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1. subliniază că legiuitorul UE a adoptat în ultimii trei ani o serie de măsuri menite să 

consolideze integritatea spațiului Schengen fără controale la frontierele interne; salută 

eficacitatea măsurilor luate la frontierele externe și crearea Agenției Europene pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; ia act de eforturile Agenției pentru punerea în 

aplicare a noului regulament, în special prin intermediul operațiunilor comune în 

domeniul supravegherii frontierelor și al returnării, precum și prin sprijinirea statelor 

membre afectate de niveluri crescute de migrație, respectând în același timp pe deplin 

drepturile fundamentale, după cum se stipulează în Regulamentul Frontex; recunoaște 

importanța mecanismului recent introdus de evaluare a vulnerabilității pentru a 

descoperi deficiențe la frontierele externe comune și a preveni crizele; subliniază 

eforturile concertate și cooperarea între agenții și alte părți interesate pentru organizarea 

abordării „hotspot” în domeniul formării; 

2. ia act de măsurile adoptate prin modificarea Codului frontierelor Schengen și 

introducerea verificărilor sistematice obligatorii în bazele de date relevante la intrare și 

la ieșire pentru resortisanții țărilor terțe și pentru resortisanții UE, rămânând totodată 

vigilent cu privire la efectele, necesitatea și proporționalitatea acestor măsuri privind 

trecerea frontierelor de către cetățenii UE; subliniază că, în unele cazuri, verificările 

sistematice obligatorii la frontierele externe ale spațiului Schengen au fost înlocuite de 

verificări punctuale, din cauza impactului lor disproporționat asupra fluxului de trafic; 

reamintește faptul că Comisia ar trebui să țină seama de aceste consecințe atunci când 

efectuează evaluarea prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/458; 

3. salută reforma în curs a SIS și lansarea de către eu-LISA, la 5 martie 2018, a platformei 

SIS II pentru un sistem automat de identificare a amprentelor digitale (AFIS), care 

introduce în sistem o capacitate de căutare biometrică, ce va contribui la consolidarea 

luptei împotriva infracțiunilor și a terorismului; 

4. subliniază necesitatea unei mai bune utilizări a instrumentelor existente, mai precis 

pentru a maximiza beneficiile sistemelor existente și pentru a aborda decalajele 

informaționale structurale, respectând pe deplin cerințele privind protecția datelor și 

principiile privind dreptul la viața privată, necesitatea și proporționalitatea; 

5. salută activitatea desfășurată în domeniul cooperării polițienești și judiciare și al 

asigurării respectării legii la nivel transfrontalier și activitatea Eurojust și Europol 

pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și criminalitatea organizată, traficul de 

persoane și terorismul prin serviciile de informații, schimbul de informații și 

investigațiile comune; 

6. își exprimă îngrijorarea în legătură cu eforturile Comisiei de a elabora conceptul și 

strategia de gestionare europeană integrată a frontierelor (GIF) pe baza documentului 

publicat la 14 martie 2018 pentru a respecta prevederile Regulamentului privind Poliția 

de frontieră și garda de coastă la nivel european; își exprimă îndoielile referitoare la 

eficacitatea acestuia în ceea ce privește stabilirea obiectivelor și scopurilor dorite în 

domeniul gestionării europene integrate a frontierelor, și în special în ceea ce privește 

consolidarea și aplicarea drepturilor fundamentale și a altor elemente ale strategiei; 

7. recunoaște valoarea mare a mecanismului reînnoit de evaluare Schengen, deoarece 

promovează transparența, încrederea reciprocă și responsabilitatea între statele membre 

prin controlul asupra modului în care ele pun în aplicare diferitele domenii ale acquis-

ului Schengen; 



 

 59 

Deficiențe critice identificate 

 

8. își exprimă preocupările în legătură cu neajunsurile și deficiențele critice detectate prin 

mecanismul de evaluare Schengen și evaluarea vulnerabilității; 

9. Își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deficiențele foarte grave legate de punerea 

în aplicare a acquis-ului Schengen, constatate în timpul evaluării provizorii a utilizării 

Sistemului de informații Schengen de către Regatului Unit și, în interesul integrității 

acestui sistem, invită Consiliul și Comisia să se angajeze în discuții cu Parlamentul cu 

privire la o monitorizare adecvată a acestor constatări; 

10. condamnă reintroducerea continuă a controalelor la frontierele interne, deoarece aceasta 

subminează principiile de bază ale spațiului Schengen; consideră că multe dintre 

prelungiri nu respectă reglementările actuale referitoare la extinderea termenelor, la 

necesitate și proporționalitate și, prin urmare, sunt ilegale; consideră, de asemenea, că 

statele membre nu au luat măsurile corespunzătoare pentru a asigura cooperarea cu alte 

state membre afectate pentru a minimiza efectele acestor măsuri și că nu au justificat în 

mod suficient aceste controale și nici nu au furnizat destule informații privind 

rezultatele lor, împiedicând astfel analiza efectuată de Comisie și controlul exercitat de 

Parlament; regretă, de asemenea, practica statelor membre de a schimba în mod 

artificial temeiul juridic al reintroducerii, astfel încât aceasta să depășească perioada 

maximă posibilă în aceleași circumstanțe de fapt; consideră că impactul economic, 

politic și social al acestei practici este dăunător pentru unitatea spațiului Schengen și 

pentru prosperitatea cetățenilor europeni, precum și pentru principiul liberei circulații; 

reiterează faptul că legiuitorul european a adoptat, în ultimii trei ani, numeroase măsuri 

pentru consolidarea frontierelor externe și a controlului la frontierele externe; 

subliniază că nu a existat o reacție corespunzătoare în ceea ce privește eliminarea 

controalelor la frontierele interne; 

11. evidențiază faptul că reintroducerea controalelor la frontierele interne s-a dovedit mult 

mai ușoară decât eliminarea controalelor la frontierele interne odată ce au fost 

reintroduse; 

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la neaplicarea în anumite domenii a regulamentului 

care reglementează anumite aspecte ale controalelor la frontierele externe, cum ar fi 

consultarea sistematică a bazelor de date în timpul verificărilor la frontieră și 

verificarea atentă a condițiilor de intrare necesare; își exprimă îngrijorarea, de 

asemenea, în legătură cu indisponibilitatea ocazională a anumitor baze de date, ca de 

exemplu SIS și VIS, în unele dintre punctele de trecere a frontierei; constată că 

nerespectarea evidentă a instituirii centrelor naționale de coordonare în conformitate cu 

Regulamentul privind Sistemul european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) este 

foarte răspândită în multe state membre; subliniază din nou faptul că, pentru ca 

legislația privind frontierele interne și externe să fie eficace, este esențial ca măsurile 

convenite la nivelul Uniunii să fie puse în aplicare în mod corespunzător de către statele 

membre; 

13. reamintește că statele membre dispun de alte instrumente pe lângă controlul frontierelor 

interne, inclusiv, conform recomandărilor Comisiei, de controale polițienești specifice, 

cu condiția ca obiectivul acestora să nu fie controlul frontierelor, să aibă la bază 
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informații generale ale poliției sau experiența acesteia cu privire la posibile amenințări 

la adresa securității publice și să vizeze, în special, combaterea infracțiunilor 

transfrontaliere și să fie concepute și executate într-o manieră clar diferită față de 

verificările sistematice ale persoanelor la frontierele externe; reamintește că aceste 

verificări pot să se dovedească mai eficace decât controalele la frontierele interne, în 

special pentru că sunt mai suple și pot fi adaptate mai ușor la riscurile în continuă 

schimbare; 

14. reamintește că la frontierele interne se pot efectua vizite Schengen la fața locului, 

neanunțate, fără notificarea prealabilă a statului membru în cauză; 

15. condamnă construcția de bariere fizice, inclusiv de garduri, între statele membre și își 

exprimă îndoielile cu privire la compatibilitatea unor astfel de acțiuni cu Codul 

frontierelor Schengen; solicită Comisiei să evalueze cu atenție construcțiile actuale și 

viitoare și să prezinte un raport Parlamentului; 

16. recunoaște propunerea de modificare a Codului frontierelor Schengen ca parte a 

eforturilor de a restabili funcționarea normală a spațiului Schengen în ceea ce privește 

normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne; 

subliniază necesitatea de a stabili norme clare și faptul că aceste modificări ar trebui 

doar să reflecte noile provocări și amenințări difuze la adresa securității interne, fără a 

încuraja reintroducerea controalelor la frontierele interne; reamintește că nicio 

modificare nu ar trebui să fie o nouă cale de prelungire a controalelor la frontierele 

interne; își exprimă preocuparea în legătură cu faptul că propunerea Comisiei 

referitoare la reintroducerea controalelor la frontierele interne se bazează pe o evaluare 

a „riscului perceput”, și nu pe probe riguroase și solide și pe existența unei amenințări 

reale, și că așa-numita „evaluare a riscurilor” este încredințată în totalitate statului care 

reintroduce controalele la frontiere; consideră că aceste măsuri ar trebui să fie luate cu 

atenție, astfel încât să nu producă daune ireversibile ideii de bază a liberei circulații, 

mai ales prin instituirea unor garanții procedurale importante, în special pentru 

menținerea unei limitări temporale stricte în ceea ce privește reintroducerea verificărilor 

la frontierele interne; 

17. subliniază faptul că o prelungire suplimentară a controalelor la frontierele interne 

existente sau reintroducerea unor noi controale de acest tip ar presupune costuri 

economice majore pentru UE în ansamblul său, afectând semnificativ piața unică; 

Acțiuni de întreprins 

 

18. subliniază necesitatea urgentă de a aborda fără întârziere deficiențele critice identificate 

pentru a se reveni la funcționarea normală a spațiului Schengen, fără controale la 

frontierele interne; 

19. invită toate statele membre să pună în aplicare pe deplin reglementările existente și 

invită Comisia să acționeze în mod hotărât în materie de încălcări ale normelor stabilite 

de comun acord, impunând statelor membre în cauză măsuri necesare și proporționale, 

pentru a proteja interesele celorlalte state membre și ale Uniunii în ansamblul său, 

inclusiv proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; 

20. subliniază importanța reformării și adaptării SIS pentru a face față rapid noilor 
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provocări, în special în ceea ce privește protecția copiilor aflați în pericol sau a copiilor 

dispăruți, schimbul imediat și obligatoriu de informații privind terorismul, respectându-

se drepturile fundamentale ale resortisanților UE și ale resortisanților din state terțe, 

precum și garanțiile referitoare la protecția datelor și a vieții private, și schimbul 

obligatoriu de informații privind deciziile de returnare; evidențiază faptul că o astfel de 

reformă nu trebuie să submineze principiile necesității și proporționalității; subliniază 

că, dacă se dorește funcționarea corespunzătoare a sistemului, alertele trebuie să 

determine luarea anumitor măsuri și ar trebui justificată includerea acestora în sistem; 

subliniază intensificarea substanțială anticipată a activității Biroului pentru solicitarea 

de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național (SIRENE) și invită statele 

membre să consolideze mijloacele de care dispune, asigurându-se că are resurse 

financiare și umane adecvate pentru a-și îndeplini noile funcții; 

21. subliniază natura critică a constatărilor mecanismului de evaluare Schengen și invită 

statele membre să pună în aplicare în mod corespunzător recomandările care le-au fost 

adresate; subliniază, de asemenea, evaluarea vulnerabilității și invită statele membre să 

dea curs recomandărilor făcute de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă; 

22. solicită Comisiei să prezinte anual Parlamentului și Consiliului un raport cuprinzător 

privind evaluările efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1053/2013; 

23. insistă ferm asupra faptului că Comisia nu trebuie să reînnoiască solicitările de derogare 

de la măsurile Schengen dacă statul membru în cauză nu a pus în aplicare 

recomandările care i-au fost adresate în cadrul mecanismului de evaluare Schengen; 

24. subliniază faptul că toate statele membre, inclusiv cele care nu au frontiere terestre 

externe, ar trebui să facă tot posibilul pentru a garanta un nivel ridicat de control la 

frontierele lor externe, alocând resurse suficiente de personal, echipament și expertiză, 

asigurând totodată respectarea deplină a drepturilor fundamentale, inclusiv în ceea ce 

privește aspectele legate de protecția internațională și de nereturnare, prin stabilirea 

structurilor necesare de comandă și control și elaborarea analizelor de risc actualizate în 

conformitate cu Regulamentul Frontex pentru toate nivelurile de comandă în vederea 

facilitării unor operațiunilor eficace și a creării de infrastructuri adecvate pentru 

trecerea frontierei în siguranță, în mod ordonat și fluid; 

25. este de părere că, dacă mecanismul de evaluare Schengen ar trebui revizuit, orice 

propunere ar trebui să abordeze întârzierile majore, de la vizita la fața locului până la 

deciziile de punere în aplicare și planurile de acțiune, și să faciliteze măsuri de 

remediere rapidă din partea statelor membre; consideră că valoarea controalelor 

neanunțate la fața locului, în contextul mecanismului de evaluare Schengen, ar putea fi 

sporită dacă aceste controale ar fi cu adevărat neanunțate (să nu se mai transmită o 

informare cu 24 de ore înainte); 

26. reamintește că Parlamentul ar trebui să fie informat imediat și pe deplin cu privire la 

orice propunere de modificare sau de înlocuire a mecanismului de evaluare Schengen; 

subliniază că Comisia ar trebui să realizeze o revizuire a funcționării mecanismului de 

evaluare Schengen în termen de șase luni de la adoptarea tuturor rapoartelor de evaluare 

referitoare la evaluările vizate de primul program multianual de evaluare și să o 

transmită Parlamentului; 
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27. insistă asupra dezvoltării mecanismului de evaluare Schengen împreună cu 

instrumentul de evaluare a vulnerabilității astfel încât să se evite recăderi neprevăzute 

în gestionarea globală a frontierelor externe și să se amelioreze aceasta, să se 

îmbunătățească respectarea acquis-ului Schengen și a drepturilor fundamentale, inclusiv 

respectarea Convenției de la Geneva, care a fost semnată de toate statele membre, și să 

se faciliteze un control amănunțit și transparența între statele membre și instituțiile 

europene, în special Parlamentul; invită Comisia și statele membre să aloce suficiente 

resurse pentru punerea în aplicare și monitorizarea evaluărilor Schengen și evaluările 

vulnerabilității; invită Comisia să organizeze vizite cu adevărat neanunțate la fața 

locului, la frontierele interne, și să evalueze natura și impactul măsurilor în vigoare; 

28. invită autoritățile competente din statele membre să amelioreze colectarea de informații 

și date statistice privind gestionarea la nivel național a resurselor și capabilităților legate 

de controlul la frontiere; invită statele membre să pună la dispoziție, în timp util, toate 

informațiile necesare pentru mecanismul de evaluare a vulnerabilității; 

29. invită statele membre, în special pe cele afectate în mod direct, să pregătească și să 

testeze în mod adecvat planurile de urgență necesare pentru a atenua situațiile de 

niveluri crescute ale migrației, precum și să mărească capacitatea de înregistrare și de 

cazare în cazul unor astfel de evenimente; invită statele membre să își îmbunătățească 

capabilitățile de depistare a documentelor falsificate și a intrărilor ilegale, respectând pe 

deplin principiul nereturnării și drepturile fundamentale; solicită eforturi concertate în 

materie de combatere a traficului de persoane și a terorismului, în special pentru a 

identifica organizațiile criminale și sursele de finanțare ale acestora în mod mai eficace; 

30. subliniază că un acces legal și sigur pe teritoriul UE, inclusiv la frontierele externe ale 

spațiului Schengen, va contribui la stabilitatea globală a spațiului Schengen; 

31. consideră că stadiul actual de implementare al strategiei GIF este inadecvat; solicită 

Comisiei și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă să sprijine 

statele membre în eforturile acestora de a îndeplini cerințele prevăzute în Regulamentul 

Frontex și să înceapă evaluările tematice ale GIF în statele membre în timp util; invită 

statele membre să își alinieze gestionarea frontierelor la conceptul GIF prin aplicarea 

unei abordări cuprinzătoare a gestionării frontierelor, pornind de la principiile sale 

fundamentale de bază și în special prin garantarea respectării depline a drepturilor 

fundamentale, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile și minorilor în cadrul 

tuturor activitățile de gestionare a frontierelor și de returnare, inclusiv respectarea 

principiul nereturnării; subliniază că este necesar să se asigure punerea în aplicare 

deplină a strategiei GIF la nivel european și național și respectarea convențiilor 

internaționale, consolidându-se, astfel, gestionarea frontierelor externe și totodată 

respectarea drepturilor fundamentale; 

32. insistă asupra necesității de a se introduce rapid strategia GIF în totalitate, așa cum s-a 

convenit între instituții, precum și strategia tehnică și operațională a Agenției Europene 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și strategiile naționale ulterioare ale 

statelor membre; este pe deplin conștient de incoerențele în ceea ce privește punerea în 

aplicare a strategiei GIF în statele membre și subliniază faptul că executarea completă a 

strategiei GIF în toate statele membre este esențială pentru buna funcționare a spațiului 

Schengen; 

33. solicită Comisiei să adopte o propunere legislativă de modificare a Regulamentului 
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Eurosur, având în vedere deficiențele majore întâmpinate în punerea în aplicare a 

prezentului regulament și consideră că o astfel de propunere ar trebui să încurajeze o 

mai mare utilizare a Eurosur pentru stimularea și sprijinirea schimbului de informații, a 

analizei riscurilor și a operațiunilor de căutare și salvare; 

34. reiterează sprijinul Parlamentului pentru aderarea imediată a Bulgariei și a României la 

spațiul Schengen și pentru aderarea Croației, de îndată ce va îndeplini criteriile pentru 

aderare; solicită Consiliului să aprobe aderarea Bulgariei și a României la spațiul 

Schengen, în calitate de membri cu drepturi depline; 

 

ALTE ASPECTE CARE AU UN IMPACT ASUPRA SPAȚIULUI SCHENGEN 

35. subliniază că situația actuală a Schengen și menținerea controalelor la frontierele 

interne nu sunt cauzate, în principal, de probleme legate de structura și normele 

spațiului Schengen în sine, ci mai degrabă de domeniile conexe ale acquis-ului, cum ar 

fi deficiențele apărute în sistemul european comun de azil, inclusiv lipsa de voință 

politică, de solidaritate și de partajare a responsabilității, Regulamentul Dublin, și 

gestionarea frontierelor externe; 

Progresele realizate în soluționarea deficiențelor identificate 

36. subliniază sprijinul și măsurile de consolidare a capacităților luate pentru a combate 

cauzele profunde ale migrației neregulamentare și cu scopul de a îmbunătăți condițiile 

de trai în țările de origine; 

37. consideră că cooperarea cu țările terțe este un element de atenuare a circumstanțelor 

care provoacă migrația forțată și neregulamentară; subliniază caracterul global al 

măsurilor necesare pentru a atinge obiectivele dorite; 

Deficiențe critice identificate 

38. regretă faptul că multe persoane au fost declarate decedate sau dispărute în Marea 

Mediterană în ultimii ani; subliniază, de asemenea, faptul că operațiunile de căutare și 

salvare reprezintă o componentă individuală a gestionării integrate a frontierelor 

europene, astfel cum se prevede în Regulamentul Frontex; consideră că o reacție 

constantă, consistentă și eficientă a Uniunii în operațiunile de căutare și salvare pe mare 

este esențială pentru a preveni pierderea de vieți omenești pe mare; consideră că este 

esențial ca aspectele și capabilitățile adecvate de căutare și salvare pe mare să fie 

integrate în toate activitățile de planificare operațională a supravegherii frontierelor 

maritime și în implementarea acestor operațiuni de către Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 

nr. 656/2014; 

39. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului 

Frontex și subliniază necesitatea ca statele membre să respecte cerințele prevăzute în 

regulament, în special angajamentele privind un aport suficient de resurse umane și de 

echipamente tehnice la operațiunile comune și la rezerva de echipamente pentru reacție 

rapidă și să aloce resurse adecvate pentru implementarea evaluării privind 

vulnerabilitatea; își exprimă îngrijorarea privind resursele și planificarea financiară ale 
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Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și estimările pe baza 

cărora sunt stabilite finanțările pentru operațiuni și contribuțiile solicitate de la statele 

membre; invită statele membre să garanteze o formare corespunzătoare privind 

drepturile fundamentale pentru polițiștii de frontieră naționali; 

40. consideră că cooperarea la nivel național între diferitele servicii de asigurare a 

respectării legii, forțele militare, polițiștii de frontieră, autoritățile vamale și autoritățile 

responsabile de operațiunile de căutare și salvare pe mare este adesea inadecvată, ceea 

ce conduce la fragmentarea conștientizării situațiilor și eficacitate scăzută; ia act de 

faptul că lipsa structurilor de cooperare poate conduce la măsuri ineficiente și/sau 

disproporționate; reamintește că măsurile bine intenționate adoptate la nivelul Uniunii, 

oricât de numeroase ar fi ele, nu pot compensa lipsa cooperării interne între autoritățile 

relevante din statele membre; 

41. ia act de crearea altor sisteme informatice majore, precum și de obiectivul de 

îmbunătățire a interoperabilității acestora, menținând, în același timp, garanțiile 

necesare, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private; 

42. consideră că lucrările privind propunerile de interoperabilitate a sistemelor de 

informații trebuie să reprezinte o ocazie de a îmbunătăți și de a armoniza parțial 

sistemele informatice naționale și infrastructurile naționale în punctele de trecere a 

frontierei; 

Acțiuni de întreprins 

43. încurajează agențiile și statele membre să implementeze în continuare operațiuni cu 

scopuri multiple și să se asigure că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru a include 

printre acestea și operațiunile de căutare și salvare pe mare, prin utilizarea de active și 

resurse umane adecvate; încurajează Agenția să asigure implementarea unui mecanism 

de tratare a plângerilor, precum și resursele aferente și personal pentru a sprijini ofițerul 

pentru drepturile fundamentale; 

44. invită statele membre să asigure proceduri de returnare rapide și eficace, cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale și în condiții umane și demne, de îndată ce se emite 

o decizie de returnare; 

45. constată că statele membre dispun de posibilitatea oferită de Directiva 2001/40/CE 

pentru a recunoaște și pentru a pune în aplicare o decizie de returnare luată de un alt stat 

membru, în loc de a lua o nouă decizie de repatriere sau de returnare a migrantului aflat 

în situație neregulamentară către primul stat membru emitent; 

46. invită statele membre să ia măsuri concrete pentru a asigura infrastructuri, cazare și 

condiții de trai adecvate pentru toți solicitanții de azil, mai ales luând în considerare 

nevoile minorilor neînsoțiți și ale familiilor cu minori, precum și ale femeilor în situații 

vulnerabile; invită statele membre să își alinieze centrele de cazare la cerințele și bunele 

practici internaționale și la normele și convențiile privind drepturile omului, pentru a 

răspunde cererii de capacitate, având în vedere faptul că luarea în custodie publică 

constituie o măsură la care se recurge în ultimă instanță și nu este în interesul superior 

al copilului, și să crească utilizarea unor măsuri alternative la luarea în custodie publică; 

solicită statelor membre să își onoreze angajamentele privind transferul, după cum a 

stabilit Consiliul European în septembrie 2015 și a reconfirmat Curtea de Justiție a 
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Uniunii Europene în septembrie 2017, pentru a restabili ordinea în gestionarea migrației 

și a stimula solidaritatea și cooperarea la nivelul UE; 

47. invită statele membre să asigure caracterul independent al autorităților naționale de 

protecție a datelor, în special prin asigurarea de resurse financiare și de personal 

suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor lor tot mai numeroase; solicită autorităților de 

control independente ale statelor membre să asigure auditarea necesară a sistemelor de 

informații și a utilizării acestora; invită statele membre să pună în aplicare mecanisme 

care să facă posibilă exercitarea drepturilor persoanelor vizate de a depune plângeri și 

de a-și solicita informațiile personale și să sensibilizeze publicul cu privire la sistemele 

informatice; 

48. insistă ca operațiunile cu scopuri multiple să fie realizate de Agenția Europeană pentru 

Poliția de Frontieră și Garda de Coastă pentru a asigura prezența activelor de căutare și 

salvare pe mare (prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 656/2014) în zonele relevante; 

reamintește că autoritățile naționale responsabile de paza frontierelor trebuie, de 

asemenea, să asigure resurse adecvate pentru operațiunile sale, în special pentru 

operațiunile de căutare și salvare; subliniază faptul că controlul la frontiere ar trebui să 

fie efectuat de un polițist de frontieră calificat sau sub supravegherea strictă a unei 

autorități competente; 

49. constată că Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă are un 

mandat mai amplu, pe care îl poate utiliza pentru a juca un rol mai activ în sprijinirea 

statelor membre în operațiunile coordonate de returnare; 

50. invită statele membre să dezvolte în continuare cooperarea polițienească 

transfrontalieră reciprocă prin evaluări ale amenințărilor, analize de risc și patrule 

comune; solicită punerea în aplicare deplină a Convenției de la Prüm și a Deciziei 

2008/615/JAI a Consiliului și aderarea la modelul european de schimb de informații și 

la inițiativa suedeză; invită statele membre să își îmbunătățească structurile naționale de 

cooperare în domeniul asigurării respectării legii și de partajare a informațiilor și să 

amelioreze cooperarea practică, în special cu statele membre învecinate; 

51. reamintește prioritatea ridicată acordată reformării sistemului european comun de azil 

(SECA) ca parte a abordării holistice pentru abordarea provocărilor legate de politicile 

privind refugiații, solicitanții de azil și migranții, precum și a Agendei Comisiei privind 

migrația; reamintește că Parlamentul European a indicat în repetate rânduri că 

deschiderea rutelor legale pentru migranți și refugiați este cel mai bun mijloc de a 

combate traficul de persoane și, prin urmare, migrația neregulamentară; invită Consiliul 

să urmeze rapid exemplul Parlamentului și să adopte un mandat de negociere pentru 

fiecare propunere în acest sens, în special în ceea ce privește Regulamentul de la 

Dublin; subliniază că noua Agenție a Uniunii Europene pentru Azil nu a fost încă 

aprobată și îndeamnă Consiliul să deblocheze de urgență acest dosar; 

52. insistă asupra necesității de a consolida securizarea cărților de identitate eliberate de 

statele membre pentru cetățenii UE; invită așadar Comisia să propună, astfel cum este 

deja cazul pentru pașapoarte, normele pentru elementele de securitate și elementele 

biometrice integrate în cărțile de identitate; 

° 
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° ° 

53. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, parlamentelor naționale și Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0229 

Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 

criminalității  

Rezoluţia Parlamentului European din 30 mai 2018 referitoare la punerea în aplicare a 

Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea 

și protecția victimelor criminalității (2016/2328(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și 

articolele 8, 10, 18, 19, 21, 79 și 82 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere articolele 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 și 47 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale (CEDO), 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1948, 

– având în vedere Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului, 

– având în vedere Convenția ONU din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare față de femei (CEDAW),  

– având în vedere Declarația privind principiile fundamentale ale justiției pentru 

victimele criminalității și ale abuzului de putere, adoptată de Adunarea Generală a 

ONU la 29 noiembrie 1985, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul ) și 

Deciziile (UE) 2017/86560 și (UE) 2017/866 din 11 mai 201761 ale Consiliului privind 

semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, 
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– având în vedere Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 

CM/Rec(2006)8 din 14 iunie 2006 către statele membre privind acordarea de asistență 

victimelor criminalității, 

– având în vedere Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Rec 

(2010)5 din 31 martie 2010 către statele membre privind măsurile de combatere a 

discriminării pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen, 

– având în vedere Decizia-cadru a Consiliului 2001/220/JAI din 15 martie 2001 privind 

statutul victimelor în cadrul procedurilor penale, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 6 decembrie 2013 privind combaterea 

infracțiunilor motivate de ură în UE și Concluziile Consiliului din 5 iunie 2014 privind 

prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, 

inclusiv a mutilării genitale a femeilor62, 

– având în vedere Directiva 2017/541/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului63, 

– având în vedere Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 

11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate 

sau acuzate în cadrul procedurilor penale64, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție 

în materie civilă65, 

– având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și 

protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 

Consiliului66, 

– având în vedere Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 

decembrie 2011 privind ordinul european de protecție67, 

– având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 

aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 

victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a 

Consiliului68, 
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– având în vedere Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 

decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a 

pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului69, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 

infantile70,  

– având în vedere Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 

2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în 

Uniunea Europeană71, 

– având în vedere Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

despăgubirea victimelor infracționalității72, 

– având în vedere studiul intitulat „How can the EU and the Member States better help 

victims of terrorism?” (Cum pot UE și statele sale membre îmbunătăți ajutorul acordat 

victimelor terorismului?), publicat în septembrie 2017 de către Departamentul său 

tematic „Drepturile cetățenilor și afaceri constituționale”, 

– având în vedere sondajul realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene (FRA) intitulat „Second European Union minorities and discrimination 

survey'” („Cel de-al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în Uniunea 

Europeană”), publicat în decembrie 2017, 

– având în vedere studiul FRA intitulat „Child-friendly justice – Perspectives and 

experiences of children involved in judicial proceedings as victims, witnesses or parties 

in nine EU Member States” (Justiția în interesul copilului – perspectivele și 

experiențele copiilor implicați în proceduri judiciare în calitate de victime, martori sau 

părți în nouă state membre ale UE), publicat în februarie 2017, 

– având în vedere Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2017, publicat în mai 

2017, 

– având în vedere Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2016, publicat în mai 

2016, 

– având în vedere studiul FRA intitulat „Victims of crime in the EU: the extent and 

nature of support for victims” (Victimele criminalității în Uniunea Europeană: 

amploarea și natura sprijinului acordat victimelor), publicat în ianuarie 2015, 

– având în vedere studiu FRA intitulat „Severe labour exploitation: workers moving 

within or into the European Union” (Exploatarea gravă prin muncă: lucrătorii care se 

deplasează în interiorul UE sau care pătrund în UE), publicat în iunie 2015, 

– având în vedere raportul FRA intitulat „Violența împotriva femeilor: un sondaj la 

nivelul UE”, publicat în martie 2014, 
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– având în vedere raportul referitor la proiectul IVOR, intitulat „Implementing Victim-

oriented reform of the criminal justice system in the EU” (Punerea în aplicare a unei 

reforme a sistemului de justiție penală din UE, axată pe victime), publicat la 6 mai 

2016, 

– având în vedere raportul elaborat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (EIGE), intitulat „An analysis of the Victims’ Rights Directive 

from a gender perspective” (O analiză dintr-o perspectivă de gen a Directivei privind 

drepturile victimelor), 

– având în vedere principiile de la Yogyakarta plus 10 din 10 noiembrie 2017 referitoare 

la principiile și obligațiile statelor privind aplicarea dreptului internațional al drepturilor 

omului în ceea ce privește orientarea sexuală, identitatea de gen, exprimarea de gen și 

caracteristicile sexuale, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2017 referitoare la propunerea de 

decizie a Consiliului privind încheierea, de către Uniunea Europeană, a Convenției 

Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței domestice73, 

– având în vedere evaluarea implementării la nivel european a Directivei 2012/29/UE, 

realizată de Unitatea de evaluare ex post din cadrul Serviciului de Cercetare al 

Parlamentului European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) din decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 

privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă, precum și anexa 3 la 

aceasta, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, desfășurate în 

temeiul articolului 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și al 

Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0168/2018), 

A. întrucât Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor criminalității („Directiva privind drepturile 

victimelor”) urmărește să confere victimelor o poziție centrală în cadrul sistemului de 

justiție penală și să consolideze drepturile victimelor criminalității, astfel încât să poată 

fi garantat un nivel uniform de protecție a drepturilor victimelor, indiferent de locul în 

care a fost comisă infracțiunea, de cetățenia victimelor sau de situația de ședere în care 

se află acestea; 

B. întrucât, potrivit situației din septembrie 2017, 23 dintre cele 27 de state membre au 

transpus Directiva privind drepturile victimelor în legislația națională; întrucât Comisia 

a inițiat 16 proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor 

membre care nu au pus încă pe deplin în practică dispozițiile prevăzute de directivă; 

întrucât dispozițiile directivei au făcut posibilă realizarea de progrese în ceea ce 
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privește asistența acordată victimelor infracțiunilor în alte state membre; întrucât există 

încă deficiențe în cazurile transfrontaliere; 

C. întrucât există standarde și instrumente unificate la nivel european, de care pot 

beneficia cetățenii UE, însă victimele criminalității sunt încă tratate diferit în funcție de 

țară; 

D. întrucât, în pofida numeroaselor modificări introduse în statele membre, există în 

continuare numeroase situații în care victimele nu sunt informate cu privire la drepturile 

lor, ceea ce subminează eficacitatea Directivei privind drepturile victimelor pe teren, în 

special cerința privind accesibilitatea informațiilor; 

E. întrucât grupurile de sprijin pentru victime clasează nevoile victimelor (în afara 

sprijinului juridic) în patru categorii: dreptul la justiție, dreptul la demnitate, dreptul la 

adevăr și dreptul la memorie, ultimul reprezentând condamnarea necondiționată a 

terorismului; 

F. întrucât în unele state membre lipsesc serviciile de sprijinire a victimelor, care nu 

beneficiază de coordonare la nivel local, regional, național și internațional, ceea ce 

împiedică accesul victimelor la serviciile de sprijin existente; 

G. întrucât adăposturile, centrele și liniile de asistență telefonică pentru femei reprezintă 

factori de o importanță fundamentală pentru sprijinirea femeilor care sunt victime ale 

violenței și a copiilor acestora; întrucât în Europa nu există suficiente adăposturi și 

centre pentru femei; întrucât este nevoie urgentă de mai multe adăposturi, fiindcă 

acestea le oferă femeilor care au supraviețuit violenței domestice și copiilor lor 

siguranță, cazare, consiliere și sprijin; întrucât lipsa adăposturilor pentru femei poate 

pune în pericol vieți omenești; 

H. întrucât, în cazurile în care într-un stat membru are loc un atac terorist, iar victima are 

reședința în alt stat membru, cele două state membre ar trebui să colaboreze strâns 

pentru a facilita acordarea de asistență victimei; 

I. întrucât, dacă structurile guvernamentale și instituțiile naționale ar lua măsuri eficace de 

protecție a victimelor, cetățenii ar sprijini aceste instituții și ar avea încredere în ele, 

ceea ce le-ar îmbunătăți reputația; 

J. întrucât există o gamă largă de lucrători din domeniul sănătății care pot intra în contact 

cu victimele, în special cu victimele actelor de violență motivate de gen, și întrucât 

aceștia sunt adesea contactați într-o primă fază de către victimele care raportează o 

infracțiune; întrucât datele disponibile arată că lucrătorii din domeniul sănătății, cum ar 

fi medicii și alți specialiști din domeniul clinic, beneficiază de o formare limitată pentru 

a răspunde în mod eficace la violența de gen; 

K. întrucât femeile care sunt victime ale violenței de gen necesită întotdeauna un sprijin și 

o protecție speciale, din cauza vulnerabilității lor deosebite în fața victimizării 

secundare și a victimizării repetate; 

L. întrucât actele de violență și autorii acestora sunt în continuare denunțați în mod 

insuficient la nivelul UE, în special în cazul minorităților, al migranților, al persoanelor 

al căror statut de rezident este acela de persoană aflată în întreținere sau este precar, al 
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persoanelor LGBTI, al infracțiunilor motivate de antisemitism, al abuzului sexual față 

de copii, al violenței domestice și bazate pe gen, al victimelor traficului de ființe umane 

și al victimelor muncii forțate; întrucât circa două treimi din femeile care sunt victime 

ale violenței de gen nu denunță aceste cazuri autorităților, deoarece se tem de represalii, 

rușine și stigmatizare socială; 

M. întrucât infracțiunile motivate de ură împotriva persoanelor LGBTI reprezintă o 

realitate în întreaga UE; întrucât aceste infracțiuni sunt insuficient denunțate și, prin 

urmare, drepturile victimelor nu sunt respectate; 

N. întrucât în studiul FRA intitulat  „Making hate crime visible in the European Union: 

acknowledging victims’ rights” („Asigurarea vizibilității infracțiunilor motivate de ură 

în Uniunea Europeană: recunoașterea drepturilor victimelor” ) se afirmă că statutul de 

imigrant crește riscul de a deveni victima unei infracțiuni, independent de alți factori de 

risc cunoscuți; 

O. întrucât s-au înmulțit infracțiunile motivate de ură rasială împotriva migranților și a 

solicitanților de azil în toate statele membre; întrucât în foarte puține cazuri autorii ai 

acestor infracțiuni motivate de ură sunt aduși în fața justiției; 

P. întrucât, chiar dacă toate victimele unei infracțiuni beneficiază de drepturi egale fără 

discriminare, potrivit dispoziției de la articolul 1 din directivă, în realitate majoritatea 

statelor membre nu au instituit politici sau procese menite să asigure faptul că victimele 

fără forme legale pot raporta în condiții de siguranță exploatarea prin muncă, violența 

de gen, precum și alte forme de abuz, fără a risca sancțiuni legate de situația lor de 

imigrant; întrucât această realitate afectează în mod disproporționat femeile și fetele, 

care sunt expuse într-o măsură mai mare atât traficului de ființe umane, cât și 

exploatării sexuale; întrucât în sondajul FRA intitulat „Second European Union 

minorities and discrimination survey” („Cel de-al doilea sondaj privind minoritățile și 

discriminarea în Uniunea Europeană”) se afirmă că doar unul din opt respondenți a 

raportat sau a depus o plângere privind cel mai recent incident de discriminare cu care 

s-a confruntat din cauza apartenenței sale etnice sau a situației sale de imigrant; 

Q. întrucât la articolul 1 din directivă se stipulează că drepturile prevăzute de aceasta se 

aplică victimelor de o manieră nediscriminatorie, inclusiv în ceea ce privește situația 

acestora legată de reședință; 

R. întrucât campania #MeToo a scos în evidență faptul că sistemul de justiție nu le face 

dreptate în măsură adecvată femeilor și fetelor și nu le protejează suficient și că, prin 

urmare, victimele violenței de gen nu primesc sprijinul necesar; 

S. întrucât ratificarea și punerea în aplicare deplină a Convenției de la Istanbul asigură un 

cadru juridic european coerent pentru a preveni și combate violența împotriva femeilor 

și a proteja victimele acestei forme de violență; întrucât definiția violenței de gen ar 

trebui să se întemeieze pe Convenția de la Istanbul și, de asemenea, să recunoască 

natura structurală a violenței împotriva femeilor și a altor forme de violență de gen, 

precum și legătura acesteia cu inegalitatea dintre femei și bărbați, care rămâne larg 

răspândită în societate; întrucât violența în cadrul relațiilor apropiate trebuie să fie 

privită din perspectiva de gen, dat fiind că afectează în mod disproporționat femeile; 

T. întrucât femeile sunt persoanele cel mai puternic expuse la urmărirea în scopul hărțuirii, 
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care este o formă obișnuită de violență de gen, și întrucât codurile penale din șapte state 

membre nu includ urmărirea în scopul hărțuirii ca o infracțiune specifică; 

U. întrucât trebuie să se acorde o atenție deosebită siguranței și protecției copiilor ale căror 

mame sunt victime ale violenței de gen și ale violenței domestice; 

V. întrucât deseori victimele nu sunt bine informate cu privire la proces și la rezultatele 

acestuia; întrucât, în prea multe cazuri, victimele află în mod neașteptat, din mass-

media sau din alte surse externe, despre eliberarea unui infractor, deși ar trebui să fie 

informate despre aceasta de către autoritățile competente; 

W. întrucât victimele și membrii familiilor acestora nu sunt suficient de bine informați cu 

privire la drepturile lor atunci când infracțiunea s-a produs într-un alt stat membru decât 

cel în care victima își are reședința; întrucât fiecare stat membru are o definiție proprie 

a noțiunii de „victimă”; întrucât, drept urmare, sunt diferite și domeniile de aplicare ale 

legislațiilor interne (în unele cazuri incluzând și rudele apropiate); 

X. întrucât, pentru multe femei, numerele de linii de asistență telefonică ușor accesibile și 

mediatizate pe scară largă sunt primul pas către ajutorul și sprijinul de care au nevoie 

atunci când se confruntă cu situații de violență în cadrul relațiilor apropiate; 

Y. întrucât doar 27% din europeni sunt familiarizați cu numărul de telefon european pentru 

apeluri de urgență 112; întrucât, deocamdată, nu toți au acces la acest număr; 

Z. întrucât în multe cazuri victima este și cel mai important martor la proces și trebuie să 

fie protejată împotriva unor posibile represalii sau amenințări din partea autorului 

infracțiunii, inclusiv prin prevenirea unei victimizări secundare sau repetate; întrucât 

declarațiile martorilor sunt esențiale pentru buna funcționare a sistemului justiției 

penale și pentru încrederea în acesta, precum și pentru anchetarea eficace și tragerea la 

răspundere a criminalității organizate și a grupurilor teroriste, astfel încât să ducă la 

desființarea acestora; întrucât statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate pentru 

protecția eficace a martorilor și să îmbunătățească schimbul de bune practici și 

cooperarea internațională în acest domeniu; 

AA. întrucât au fost consemnate deficiențe în ceea ce privește punerea în aplicare a 

Directivei privind drepturile victimelor, în special în ceea ce privește: 

– asigurarea unor servicii corespunzătoare pentru victime, în conformitate cu 

nevoile lor specifice; 

– punerea în aplicare corespunzătoare a prevederilor referitoare la realizarea unei 

evaluări individuale a victimelor; 

– instituirea corespunzătoare a unor mecanisme care să-i permită presupusului autor 

al infracțiunii să obțină o copie a plângerii; 

– asigurarea unui acces egal al tuturor victimelor, inclusiv al persoanelor cu 

dizabilități, al persoanelor LGTBI, al copiilor care sunt victime, al victimelor 

violenței de gen, inclusiv ale violenței sexuale, și al victimelor infracțiunilor 

motivate de ură și ale crimelor „de onoare”, la serviciile de sprijinire a victimelor 

și la servicii de specialitate, indiferent de situația victimelor în ceea ce privește 

reședința; 
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– garantarea aplicării în cauzele penale a unor proceduri rapide, eficiente și 

orientate către nevoile victimelor, care să țină seama de nevoile specifice ale celor 

mai vulnerabile categorii; 

– culegerea de informații privind cultura violenței, misoginismul și stereotipurile de 

gen și legăturile acestora cu incidența infracțiunilor motivate de ură; 

– informarea victimelor cu privire la situația penală sau procesuală a agresorilor lor; 

AB. întrucât victimele infracțiunilor afirmă constant că procesul de administrare a justiției 

prin care trec reprezintă în sine un tip de victimizare – o victimizare secundară sau o 

revictimizare; întrucât printre factorii care afectează modul în care victimele percep 

sistemul se numără modul în care sunt tratate pe parcursul procesului, precum și gradul 

de control și de acces participativ de care dispun; 

AC. întrucât victimele terorismului au suferit agresiuni al căror scop final era să aducă 

prejudicii societății sau unui grup mai mare pe care acestea îl reprezintă; întrucât aceste 

victime pot avea nevoie, prin urmare, de o atenție deosebită, de sprijin și recunoaștere 

socială, din cauza caracterului special al infracțiunii comise împotriva lor; 

AD. întrucât victimelor atentatelor teroriste de la Bruxelles din 2016 nu li s-au acordat 

anumite drepturi sau aceste drepturi nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător, 

cum ar fi dreptul la ajutor financiar sau la despăgubiri, în conformitate cu dispozițiile 

Directivei privind drepturile victimelor, 

Evaluarea punerii în aplicare a directivei 

1. regretă faptul că Comisia nu a prezentat un raport Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind drepturile victimelor 

până în noiembrie 2017, în conformitate cu articolul 29 din directivă; invită statele 

membre să coopereze și să trimită toate informațiile și datele statistice relevante 

Comisiei, pentru a-i facilita acesteia acțiunea de evaluare a punerii în aplicare a 

directivei; 

2. critică faptul că, la doi ani de la expirarea termenului-limită de transpunere, numai 23 

dintre cele 27 de state membre au transpus în mod oficial Directiva privind drepturile 

victimelor, conform situației din septembrie 2017, și că, dintre acestea, unele s-au 

conformat doar parțial și aplică efectiv doar anumite dispoziții ale directivei; 

3. ia act de punerea în aplicare cu succes de către unele state membre a anumitor dispoziții 

din Directiva privind drepturile victimelor, mai exact: 

– dreptul de a beneficia de servicii de interpretare și traducere; 

– dreptul de a fi audiat; 

– protecția victimelor minore; 

– drepturile de care beneficiază victimele când depun o plângere; 

– dreptul de a primi informații încă de la primul contact cu o autoritate competentă; 
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4. regretă totuși că există în continuare deficiențe importante în transpunerea și punerea în 

aplicare a directivei în numeroase state membre, în special în ceea ce privește: 

– complexitatea procedurilor pentru accesul la serviciile de sprijin și deficiențele 

sistemului de sprijinire a victimelor, inclusiv accesul insuficient la asistență 

juridică și la despăgubiri, lipsa unui sprijin financiar și a coordonării între servicii 

și inconsecvența mecanismelor de sesizare; 

 

– faptul că, deseori, nu sunt puse la dispoziție informații clare decât într-o singură 

limbă, ceea ce îngreunează de facto încercările victimelor de a obține protecție în 

străinătate, într-un alt stat membru; 

 

– lipsa unei baze legislative pentru cazurile transfrontaliere, care să permită 

protejarea drepturilor victimelor rezidente în alte state membre, precum și lipsa 

măsurilor menite să asigure faptul că reședința în altă țară sau situația de ședere 

incertă nu reprezintă obstacole în calea exercitării de către victime a drepturilor ce 

le sunt conferite de această directivă; 

5. subliniază că este indispensabil să se asigure faptul că primul contact cu victima se 

desfășoară în mod corespunzător, în special în cazul victimelor violenței de gen; 

observă, însă, că unele dintre victimele cele mai vulnerabile ale violenței de gen – cum 

ar fi minorii și victimele cu un nivel de instruire scăzut, cu dizabilități sau în vârstă, 

precum și (din motive lingvistice) migranții și victimele traficului de ființe umane – pot 

avea dificultăți în a înțelege informațiile care le sunt comunicate și, prin urmare, dreptul 

lor de a primi informații, prevăzut la articolul 4 din directivă, nu va putea fi exercitat pe 

deplin, ceea ce face necesară prezența unei persoane calificate care să le poată acorda 

asistență; constată că articolul 4 reprezintă unul dintre punctele forte ale directivei, 

deoarece ajută victimele să își exercite dreptul de a beneficia de sprijinul și protecția 

disponibile, așa cum se prevede în directivă; 

6. invită statele membre să promoveze accesul lesne la justiție și asistența juridică 

adecvată și gratuită, deoarece acest lucru contribuie în mod semnificativ la curmarea 

tăcerii și la întărirea încrederii victimelor în sistemul de justiție penală, scade riscul 

impunității și le permite victimelor să înceapă procesul de recuperare psihologică; 

7. solicită tuturor statelor membre să pună în aplicare și să execute în mod eficace dreptul 

la informare prevăzut la articolul 4 din Directiva privind drepturile victimelor, pentru 

toate victimele și potențialele victime; subliniază necesitatea de a îmbunătăți 

mecanismele de informare din statele membre, pentru a se garanta nu numai faptul că 

victimele își cunosc drepturile, ci și faptul că știu cui să se adreseze pentru a și le putea 

exercita; reamintește că primii specialiști care acordă asistență victimelor ar trebui să 

fie, în același timp, prima lor sursă de informare cu privire la drepturile lor și la 

programele concepute pentru a combate situațiile care duc la victimizare; subliniază că 

neinformarea victimei înainte, pe parcursul și după desfășurarea procedurilor penale 

duce la exercitarea neadecvată a drepturilor victimei și la un sentiment de nemulțumire 

față de sistemul de justiție și descurajează victimele să participe în mod activ la 

procedurile penale; 
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8. regretă faptul că este în continuare prea ridicat numărul statelor membre care nu au 

transpus în legislația lor dispozițiile privind evaluarea individuală a victimelor, ceea ce 

reduce eficiența demersurilor de detectare și identificare a nevoilor specifice ale 

victimelor, a eforturilor de a le trata cu respect și demnitate și, în consecință, a 

eforturilor de a le acorda protecție în conformitate cu nevoile lor specifice; 

9. observă că netranspunerea directivei in legislațiile naționale din unele state membre 

înseamnă că cetățenii din statele membre respective sunt discriminați în procesul de 

protecție a drepturilor lor în calitate de cetățeni europeni; 

10. regretă faptul că Directiva privind drepturile victimelor limitează dreptul victimelor de 

a beneficia de asistență juridică, întrucât prevede că statele membre au obligația de a 

acorda asistență juridică doar în cazul în care victima are statutul juridic de parte în 

procedurile penale și stipulează faptul că condițiile sau normele procedurale în temeiul 

cărora victimele pot avea acces la asistență juridică sunt determinate de legislația 

națională; subliniază că aceste restricții pot avea implicații deosebit de grave pentru 

victimele violenței de gen care nu depun plângeri și ale căror cauze nu vor fi niciodată 

tratate în cadrul sistemului de justiție penală; 

11. constată că alte instrumente care prevăd adăugarea similară de elemente succesive 

drepturilor victimelor complică coerența cu Directiva privind drepturile victimelor; 

12. reamintește că cetățenii UE care sunt victime ale unor infracțiuni comise în alt stat 

membru și resortisanții țărilor terțe ar trebui de asemenea să poată să beneficieze de 

drepturile, sprijinul și protecția oferite de directivă, indiferent de situația lor de ședere, 

și că victimele infracțiunilor săvârșite într-un alt stat membru decât cel în care victima 

își are reședința pot depune o plângere la autoritățile competente din statul membru de 

reședință; constată, cu toate acestea, că acest drept este adesea subminat de 

incertitudinea dispozițiilor statelor membre privind extrateritorialitatea; solicită statelor 

membre să se asigure că situația de ședere nu este un criteriu pentru exercitarea deplină 

a drepturilor victimelor și să-și clarifice dispozițiile interne privind extrateritorialitatea; 

invită statele membre să le garanteze victimelor infracționalității nerezidente acces la 

servicii de sprijin și la informații privind drepturile de care se bucură și să adopte 

măsuri specifice axate în special pe drepturile tuturor victimelor de a beneficia de 

despăgubiri și pe drepturile lor în cadrul procedurilor penale; solicită statelor membre, 

în acest sens, să ia măsuri adecvate pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile lor 

competente sau entitățile care acordă ajutor de specialitate, pentru a garanta accesul 

efectiv al victimelor la aceste informații și servicii; 

13. reamintește statelor membre că victimele care nu au o reședință legală ar trebui de 

asemenea să aibă acces la drepturi și servicii, inclusiv la adăposturi și la alte servicii de 

specialitate prevăzute de directivă, cum ar fi protecția juridică și sprijinul psihosocial și 

financiar din partea statelor membre, fără teama de a fi deportat; invită statele membre 

să adopte măsuri prin care să asigure disponibilitatea acestor drepturi și servicii fără 

nicio discriminare; salută măsurile adoptate de unele state membre de a le acorda 

victimelor fără forme legale, din motive umanitare, permise de ședere temporară pe 

durata procedurilor penale, fapt ce ar putea să încurajeze victimele să raporteze 

infracțiunile, combătând astfel climatul de impunitate; încurajează statele membre să 

adopte acte legislative care să le ofere victimelor al căror statut de rezident este acela de 

persoane aflate în întreținere căi de ieșire din situațiile de abuz, oferindu-le posibilitatea 

de a obține statut de rezident autonom; îndeamnă Comisia să încurajeze și să faciliteze 
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schimbul și evaluarea bunelor practici existente între statele membre, incluzând 

punctele de vedere ale victimelor și ale societății civile; 

Recomandări 

Evaluarea individuală 

14. reamintește că unul dintre cele mai importante obiective ale Directivei privind 

drepturile victimelor este consolidarea poziției victimelor infracțiunilor pe întreg 

teritoriul UE și plasarea victimelor în centrul sistemului de justiție penală; 

15. invită statele membre să consolideze drepturile victimelor infracțiunilor motivate ură, 

inclusiv ale celor îndreptate împotriva persoanelor LGBTI sau ale infracțiunilor 

motivate de ură rasială; 

16. subliniază faptul că evaluările individuale sunt esențiale, conferindu-le victimelor 

autonomie prin informarea lor cu privire la drepturile lor și la dreptul de a lua decizii în 

cadrul procedurilor în care sunt implicate, iar în cazul minorilor, cu privire la dreptul 

lor de a avea acces la garanțiile procedurale specifice care li se aplică chiar de la 

începutul procedurii judiciare; invită statele membre să transpună în mod corespunzător 

în legislațiile lor dispozițiile privind evaluarea individuală și în timp util a victimelor, 

inclusiv, dacă este necesar, în cursul primului contact cu o autoritate competentă, 

aceasta fiind o etapă procedurală esențială pentru a detecta și a identifica nevoile 

specifice ale victimei și, prin urmare, pentru a asigura faptul că victimele beneficiază de 

o protecție specifică, adaptată nevoilor lor, și se evită victimizarea secundară și cea 

repetată, intimidarea și represaliile; subliniază că evaluarea individuală trebuie 

reexaminată periodic pentru a se stabili nevoile actuale de asistență și că victimele ar 

trebui să beneficieze de o reexaminare ulterioară, într-un interval de timp adecvat după 

producerea infracțiunii, pe baza cunoștințelor disponibile privind reacțiile la traume; 

reamintește că evaluarea individuală este necesară în special pentru victimele traficului 

de ființe umane și pentru copiii care sunt victime ale abuzului sexual, date fiind 

repercusiunile sociale, fizice și psihologice ale acestor infracțiuni; reamintește că 

evaluarea individuală trebuie să fie adaptată genului victimei, deoarece femeile și 

persoanele LGBTQI care sunt victime ale violenței de gen necesită o atenție și o 

protecție deosebite din cauza riscului ridicat de revictimizare și, prin urmare, ar trebi să 

li se asigure măsuri specifice și sprijin de specialitate; 

Serviciile de sprijin pentru victime 

17. regretă dificultățile cu care se confruntă victimele pentru a putea beneficia de serviciile 

de sprijin; regretă că în unele state membre nu s-au înființat încă servicii de sprijin 

pentru victime; subliniază că serviciile de sprijin pentru victime ar trebui să fie 

asigurate pentru toate victimele peste tot în UE și ar trebui să fie accesibile chiar și 

atunci când o persoană nu a dovedit încă faptul că este victimă a unei infracțiuni sau 

înainte de inițierea unei proceduri sau acțiuni oficiale; invită statele membre să asigure 

existența unor adăposturi și centre pentru femei, precum și să sporească numărul 

acestora și să îmbunătățească accesul la ele, pentru a acorda ajutor victimelor-femei ale 

tuturor formelor de violență bazată pe gen și pentru a asigura accesul la aceste servicii 

pentru toate supraviețuitoarele actelor de violență; insistă asupra necesității de a extinde 

domeniul de cuprindere al acestor servicii, pentru a satisface mai bine nevoile tuturor 

femeilor, în special ale femeilor cu dizabilități și ale femeilor migrante, inclusiv ale 
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femeilor migrante fără forme legale; subliniază că aceste servicii ar trebui să includă, de 

asemenea, un sprijin de specialitate ce nu ține de asigurarea unui adăpost, cum ar fi 

informare și consiliere, însoțire în instanță și servicii de proximitate; consideră că 

adăposturile pentru femei ar trebui să acorde asistență tuturor femeilor care se confruntă 

cu acte de violență în relațiile apropiate și ar trebui să fie disponibile gratuit, 24 de ore 

din 24 și 7 zile pe săptămână, pentru femei și copiii acestora, astfel încât femeile să se 

simtă în siguranță și să poată să denunțe actele de violență bazate pe gen; 

18. invită statele membre să acorde o atenție deosebită evaluării individuale a copiilor și a 

minorilor care sunt victime ale oricărui tip de infracțiune, în special ale traficului de 

ființe umane, inclusiv în scopul exploatării sexuale, ale violenței bazate pe gen și ale 

abuzului și exploatării sexuale; reamintește principiul conform căruia copiii care sunt 

victime au întotdeauna nevoi de protecție specifice, din cauza vulnerabilității lor, astfel 

cum se prevede la articolul 22 alineatul (4) din directivă; subliniază necesitatea de a 

trata copiii și tinerii care sunt victime în așa fel încât să se țină seama în mod 

corespunzător de vulnerabilitatea acestora; 

Formarea profesională 

19. subliniază faptul că introducerea unor noi programe de formare la nivelul UE este de o 

importanță capitală pentru armonizarea și standardizarea procedurilor din statele 

membre si pentru asigurarea unui tratament egal al cetățenilor europeni; 

20. solicită statelor membre să asigure formarea specifică a persoanelor responsabile cu 

acordarea de asistență victimelor unor acte teroriste, precum și să prevadă resursele 

necesare pentru aceasta; 

21. invită Comisia și statele membre să instituie programe de formare și orientări care să 

țină cont de dimensiunea de gen pentru toți specialiștii implicați în tratarea cazurilor 

victimelor unor infracțiuni, cum ar fi juriști, funcționari de poliție, procurori, judecători, 

lucrători din domeniul sănătății, lucrători sociali și organizații ale societății civile; 

încurajează statele membre să folosească în mod adecvat posibilitățile de finanțare 

acordate de UE pentru astfel de măsuri de formare; invită statele membre să asigure în 

mod specific respectarea tuturor obligațiilor de formare pentru funcționarii de poliție, 

astfel încât aceștia să fie în măsură să efectueze evaluări individuale mai exacte și în 

timp util odată ce a fost comisă o infracțiune; invită statele membre să prevină 

victimizarea ulterioară sau victimizarea secundară cu care se confruntă victimele 

criminalității, să informeze victimele cu privire la drepturile lor și la serviciile de care 

pot beneficia și să le confere autonomia necesară ca mijloace de reducere a stresului 

posttraumatic; subliniază că o astfel de formare ar trebui, de asemenea, să fie inclusă în 

programele educaționale, în cooperare cu societatea civilă și cu ONG-urile, și că 

specialiștii implicați în tratarea cazurilor victimelor criminalității ar trebui să aibă 

posibilitatea de a participa, în mod periodic, la cursuri de formare specifice, cu scopul 

de a le dezvolta o mentalitate adecvată pentru a ține cont de caracteristicile și de nevoile 

specifice ale fiecărui tip de victimă, ceea ce îi va ajuta pe specialiști să prevină actele de 

violență și să ofere un sprijin adecvat grupurilor vulnerabile, cum ar fi copiii, femeile 

victime ale violenței de gen, victimele traficului de ființe umane, persoanele LGBTI și 

persoanele cu dizabilități; subliniază că formarea individuală este un element esențial 

pentru aplicarea efectivă a obiectivelor directivei; consideră că aceste măsuri de 

formare ar trebui să includă îndrumări cu privire la modalitățile de protecție a 

victimelor împotriva constrângerii, abuzului și violenței și de asigurare a respectării 
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integrității fizice și mentale a acestora; consideră, în plus, că în cadrul tuturor ședințelor 

de formare trebuie să se pună accentul pe principiul nediscriminării, acesta fiind piatra 

de temelie a directivei; 

22. reamintește că victimele minore ale infracțiunilor sunt deosebit de vulnerabile și că ar 

trebui să se acorde o atenție deosebită formării specialiștilor care tratează cazurile 

victimelor minore ale infracțiunilor, în special cazurile de abuz sexual și exploatare 

sexuală, ținând seama și de nevoile specifice ale diferitelor grupuri de vârstă; subliniază 

că acești specialiști ar trebui să comunice de o manieră apropiată copiilor; 

23. încurajează Comisia să confere un sens practic zilei internaționale a victimelor 

terorismului, organizând cel puțin de două ori pe an o reuniune internațională dedicată 

în mod specific schimbului de experiențe și de bune practici între autoritățile locale, 

regionale și naționale din statele membre, precum și strângerii de mărturii ale 

victimelor; consideră că acest lucru va contribui la asigurarea unei transpuneri rapide, 

uniforme și integrale a directivei, la identificarea timpurie a problemelor comune 

întâmpinate în procesul aplicării acesteia și la instituirea unui proces de evaluare 

permanentă a capacității sale de a ridica gradul de sensibilizare, contribuind de 

asemenea cu o dimensiune operațională la manifestările de solidaritate și cu sprijin 

instituțional și social pentru victime; 

24. subliniază faptul că specialiștii din domeniul sănătății joacă un rol esențial în depistarea 

victimelor violenței domestice, deoarece violența împotriva femeilor în relațiile 

apropiate dăunează sănătății fizice și mintale pe termen lung; solicită statelor membre 

să garanteze că specialiștii din domeniul sănătății au acces la informații cu privire la 

serviciile de sprijin pentru victime și drepturile victimelor și să asigure o formare 

specifică pentru o gamă largă de specialiști din domeniul sănătății, inclusiv pentru 

generaliști, medicii specializați în acordarea de asistență de urgență, infirmiere și 

asistenți medicali, asistenții sociali din spitale și personalul de la recepție, în scopul de 

a-i oferi victimei un răspuns eficace, în special în cazurile de violență de gen, ceea ce le 

va permite specialiștilor din domeniul sănătății să depisteze posibilele cazuri de abuz și 

să încurajeze victimele-femei să se adreseze unei autorități competente; 

Dimensiunea transfrontalieră 

25. invită statele membre să acorde sprijin financiar și asistență juridică membrilor de 

familie ai victimelor în cazurile în care a fost comisă o infracțiune gravă (de exemplu, 

în cazul în care victima a decedat sau este rănită grav) într-un alt stat membru decât cel 

în care victima își are reședința, în special în cazurile în care familia nu își permite să se 

deplaseze în statul membru respectiv pentru a participa la procedura judiciară sau să 

plătească pentru asistență psihologică sau pentru repatrierea victimei; 

26. invită statele membre să facă procedurile mai flexibile și să accelereze procesul de 

transmitere a hotărârilor judecătorești în cazurile de violență de gen pronunțate într-un 

stat, în special în cazul cuplurilor internaționale, astfel încât autoritățile din țările din 

care provin soții să poată acționa în consecință cât mai curând posibil și să împiedice 

acordarea custodiei copiilor unui tată acuzat de violență de gen într-o altă țară; 

27. invită Comisia și Consiliul să continue dezvoltarea drepturilor victimelor, pentru ca UE 

să poată juca un rol de lider în materie de protecție a drepturilor victimelor; 
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Drepturile procedurale 

28. subliniază importanța acordării de asistență juridică gratuită, garantând în același timp 

faptul că sarcinile administrative suportate de victimă sunt reduse cât mai mult; 

29. invită statele membre să prevadă, în special, o procedură confidențială și anonimă de 

denunțare a unei infracțiuni, în special în cazurile de abuz sexual și de abuz față de 

persoanele cu dizabilități și de minori, cu scopul de a monitoriza și evalua numărul de 

cazuri denunțate și de a le acorda victimelor fără forme legale posibilitatea de a depune 

plângeri fără teama de a suporta consecințele legate de statutul lor de imigrant; 

30. invită statele membre să ia mai multe măsuri de drept procesual penal care să garanteze 

protecția copiilor-victime, inclusiv nevoile specifice ale acestei categorii de victime în 

cazurile de violență de gen, îndeosebi în cazurile în care mama copilului este ucisă de 

către partenerul acesteia, pe parcursul întregii proceduri penale, iar ulterior să garanteze 

că aceștia primesc asistență și sprijin social și psihologic, evitând astfel expunerea 

copiilor-victime la victimizarea secundară; invită statele membre să adopte măsuri 

specifice pentru a îmbunătăți rolul liniilor de asistență telefonică naționale în contextul 

victimelor minore, dat fiind că denunțurile făcute chiar de copii sunt rare; 

31. invită statele membre să ia în considerare incidentele semnificative de violență de gen, 

inclusiv cele de violență domestică, atunci când decid cu privire la drepturile de 

custodie și de vizitare a copiilor și consideră că ar trebui să se ia în considerare și 

drepturile și nevoile martorilor-copii atunci când victimelor li se oferă protecție și 

servicii de asistență; 

32. reamintește statelor membre obligația de a asigura servicii de traducere și de 

interpretare gratuite, remarcând faptul că nepunerea la dispoziție a informațiilor în mai 

multe limbi poate constitui un obstacol pentru protecția eficace a victimei și o formă de 

discriminare a acesteia; 

33. îndeamnă Comisia și statele membre să se angajeze în mod activ în campanii de 

informare și să coopereze strâns în acest sens, pentru a spori gradul de sensibilizare al 

publicului cu privire la drepturile victimelor, astfel cum sunt stabilite de legislația UE, 

incluzând nevoile speciale ale copiilor-victime; subliniază faptul că aceste campanii de 

sensibilizare ar trebui organizate și în școli, pentru a-i informa pe copii cu privire la 

drepturile lor și pentru a le pune la dispoziție instrumente care să le permită să detecteze 

orice formă de infracțiune căreia i-ar putea fi victime sau la care ar putea fi martori; 

invită Comisia și statele membre să inițieze campanii de încurajare a femeilor și a 

persoanelor LGBTQI să denunțe orice fel de violență de gen, astfel încât să poată 

beneficia de protecție și de sprijinul de care au nevoie; 

34. invită statele membre să facă schimb de cele mai bune practici între funcționarii de 

poliție în ceea ce privește o abordare axată pe victimă în munca zilnică a acestora; 

35. invită statele membre să desfășoare activ, atât la nivel regional, cât și național, 

campanii de prevenire a violenței de gen și a victimizării repetate în sistemul judiciar și 

de către mass-media și să promoveze realizarea unei schimbări de mentalitate a opiniei 

publice, cu scopul de a evita atitudinile sau practicile de culpabilizare a victimei, care ar 

putea provoca traume suplimentare victimelor unor infracțiuni specifice, cum ar fi 

violența de gen sau abuzul sexual; invită statele membre să încurajeze sectorul privat, 
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sectorul tehnologiei informației și mass-media să își folosească potențialul pentru a 

participa la prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; 

36. invită statele membre să facă schimb de bune practici în vederea instituirii unor 

mecanisme pentru a încuraja și a facilita denunțarea de către victime a infracțiunilor 

comise împotriva lor; 

37. invită statele membre să stabilească măsuri specifice în cazul unui atac cu victime în 

masă, care să permită unui număr mare de victime să participe la procedurile penale; 

38. reamintește statelor membre că trebuie să se acorde o atenție specifică riscului de 

intimidare și de represalii și necesității de a proteja demnitatea și integritatea fizică a 

victimelor, inclusiv atunci când acestea sunt audiate și când depun mărturie, pentru a se 

stabili dacă și în ce măsură aceste persoane ar trebui să beneficieze de măsuri de 

protecție pe durata procedurilor penale; 

39. accentuează importanța obligației de a informa victimele cu privire la evoluția 

procedurii penale care îi vizează pe autorii infracțiunilor comise împotriva lor, în 

special în cazurile în care au fost pronunțate sau se execută pedepse cu închisoarea; 

Perspectiva instituțională 

40. invită Comisia să își îndeplinească obligațiile de raportare prevăzute în directivă; 

41. accentuează importanța existenței unor date defalcate, pertinente și comparabile 

referitoare la toate tipurile de infracțiuni, în special atunci când este vorba de violență 

împotriva femeilor și de trafic de persoane, pentru a asigura o mai bună înțelegere a 

problemei și pentru a face cunoscute, a evalua și a ameliora acțiunile statelor membre 

de sprijinire a victimelor; 

42. invită Comisia să contracareze deficiențele de ordin judiciar și practic în punerea în 

aplicare a acestei directive printr-o coordonare adecvată a diverselor instrumente de 

protecție a victimelor instituite la nivelul UE, cum ar fi Directiva 2011/99/UE privind 

ordinul european de protecție, Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea 

traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, Directiva 2011/93/UE privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a 

pornografiei infantile, precum și Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și 

confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană; 

invită toate statele membre și UE să ratifice și să aplice pe deplin Convenția de la 

Istanbul a Consiliului Europei74, pentru a preveni și combate violența împotriva 

femeilor și a fetelor, și să pună în aplicare în mod coerent aceste instrumente importante 

pentru a le garanta pe deplin victimelor din UE drepturile ce le revin; 

43. solicită Comisiei să includă în procesul de monitorizare și raportare analize sectoriale și 

să asigure aplicarea uniformă a directivei, pentru a proteja toate victimele, indiferent de 

motivele victimizării sau de caracteristicile lor specifice, precum rasa, culoarea, religia, 

sexul, identitatea de gen, exprimarea de gen, orientarea sexuală, caracteristicile sexuale, 

dizabilitatea, statutul de migrant sau orice alt statut; 

                                                           
74  A se vedea Rezoluția Parlamentului din 12 septembrie 2017 referitoare la încheierea 

Convenției de la Istanbul.   
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44. reamintește că membrii de familie ai victimelor sunt incluși în definiția termenului de 

„victimă” și invită statele membre să interpreteze noțiunea de „membru de familie” – 

precum și alți termeni-cheie, cum ar fi „deosebit de vulnerabil(ă)” – în sens larg, în așa 

fel încât să nu limiteze în mod inutil lista potențialilor titulari ai drepturilor; 

45. invită statele membre să pună în aplicare măsuri prin care să se asigure că, în cadrul 

comunicărilor verbale și scrise, sunt respectate standardele referitoare la un limbaj ușor 

de înțeles, adaptat minorilor și persoanelor cu dizabilități, exprimat într-o limbă pe care 

victima o înțelege, astfel încât victimele să fie informate pe înțelesul lor, în mod 

corespunzător și precis cu privire la drepturile lor înaintea începerii procedurilor penale, 

pe durata acestora și după încheierea lor; 

46. solicită statelor membre să se asigure că, atunci când exercitarea drepturilor este 

limitată în timp, se ține cont de întârzierile cauzate de dificultățile de traducere și de 

interpretare; 

47. având în vedere faptul că este vorba despre o formă de violență de gen ce impune 

măsuri de prevenire specifice, invită cele șapte state membre care nu au făcut încă acest 

lucru să includă urmărirea în scopul hărțuirii în categoria infracțiunilor, astfel cum se 

cere la articolul 34 din Convenția de la Istanbul, pe baza dispozițiilor aplicabile din 

Directiva privind drepturile victimelor referitoare la dreptul la viața privată, dreptul la 

protecție și, în special, dreptul de a evita contactul cu autorul infracțiunii sau cu alți 

eventuali făptași sau complici; 

48. solicită statelor membre să prevină victimizarea suplimentară provocată de umilire și de 

atacurile de onoare la adresa victimei de unele elemente ale societății apropiate de 

atacatorul inițial; reamintește că astfel de acte constituie o victimizare suplimentară și 

nu trebuie să fie protejate de dreptul la libertatea de exprimare, după cum se prevede la 

articolul 10 alineatul 2 din Convenția europeană a drepturilor omului și în jurisprudența 

Curții Europene a Drepturilor Omului75; 

49. invită statele membre să se asigure că, după comiterea unui atac, este pusă în funcțiune 

o linie telefonică de urgență pentru a facilita informarea, sau, de preferință, că acest 

serviciu este încorporat în serviciile oferite de numărul european de urgență 112, 

precum și că se adoptă măsurile necesare pentru ca asistența să fie acordată în limbi 

străine; prin urmare, invită toate statele membre să transpună de urgență în legislația lor 

articolul 22 din Directiva privind drepturile victimelor; 

50. invită statele membre să se asigure că, în cazul în care victima unui act terorist nu își 

are reședința în statul membru în care a avut loc actul, statul membru respectiv ar trebui 

să coopereze cu statul membru de reședință pentru a facilita acordarea de asistență 

victimei; 

51. solicită statelor membre să asigure o linie telefonică de asistență deschisă non stop și 

gratuită, accesibilă la nivel național, pentru femeile și persoanele LGBTQI victime ale 

violenței de gen; 

52. invită statele membre să garanteze faptul că serviciile de sprijin pentru victime acordă 

sprijinul necesar înainte de începerea procedurilor penale, pe parcursul lor și după 

                                                           
75  Hotărârea Camerei din 16 iulie 2009, cauza Féret/Belgia, C-573. 
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încheierea acestora, inclusiv asistență psihologică; subliniază rolul important al 

societății civile în sprijinirea victimelor; consideră, însă, că guvernele nu trebuie să se 

bazeze exclusiv pe ONG-uri pentru a le asigura victimelor servicii esențiale de sprijin 

(„accentul pe voluntariat”); insistă ca statele membre să asigure majorarea finanțării și a 

resurselor pentru ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul drepturilor 

femeilor și al drepturilor victimelor și să creeze o capacitate de dezvoltare a 

mecanismelor de sprijinire a victimelor, cu implicarea autorităților de aplicare a legii, a 

serviciilor sociale și de sănătate și a societății civile; 

53. solicită statelor membre să prevadă în planificarea acțiunilor de răspuns de urgență 

măsuri de sprijin specific pentru victimele terorismului, astfel încât să se asigure 

servicii de asistență corespunzătoare atât imediat după un atac, dar și pe termen lung; 

54. solicită statelor membre să stabilească măsuri specifice pentru a asigura informarea 

victimelor care nu au reședința pe teritoriul statului membru în care a avut loc atacul 

terorist; consideră că aceste măsuri trebuie să se axeze în special pe drepturile 

victimelor nerezidente în cadrul procedurilor penale și pe dreptul la despăgubire; 

55. invită toate statele membre să combată impunitatea în toate situațiile și să se asigure că 

făptașii sunt aduși în fața justiției, pentru ca victimele să se simtă protejate; invită, de 

asemenea, toate statele membre să lucreze la nivel trans-sectorial pentru a identifica și 

combate factorii sistemici care contribuie la victimizarea repetată a persoanelor aflate în 

situații vulnerabile și/sau care se confruntă cu un nivel ridicat de discriminare, întrucât, 

în caz contrar, procesul de recuperare psihologică a victimelor ar putea fi afectat în mod 

grav; 

56. invită statele membre să instituie mecanisme juridice pentru a transfera în domeniul 

penal glorificarea actelor teroriste, atunci când aceasta conduce la umilirea victimelor și 

la victimizarea secundară, prejudiciind demnitatea și procesul de recuperare a victimei; 

57. consideră că victimele terorismului trebuie să ocupe o poziție centrală în societatea 

europeană, ca simbol al apărării pluralismului democratic; solicită în acest scop 

organizarea de conferințe, memoriale și crearea de materiale audiovizuale, pentru a-i 

sensibiliza pe cetățenii europeni, precum și crearea unui registru european al victimelor, 

de uz administrativ; 

58. invită statele membre să asigure o protecție mai bună pentru victimele violenței de gen, 

inclusiv pentru victimele violenței sexuale, ca mijloc de a îmbunătăți accesul la justiție 

și de a eficientiza procedurile penale; 

59. amintește natura specifică a victimelor terorismului, acestea încadrându-se într-o 

categorie separată și având nevoi speciale; solicită Comisiei să elaboreze o directivă 

specifică privind protecția victimelor terorismului; 

60. invită statele membre să garanteze servicii de sprijin, cum sunt serviciile de asistență și 

consiliere pentru depășirea traumelor, precum și accesul la serviciile de sănătate 

necesare, inclusiv de sănătate sexuală și a reproducerii, ca parte a sprijinului specific 

destinat victimelor cu nevoi speciale, cum ar fi copiii, femeile victime ale violenței de 

gen, victimele traficului de ființe umane, persoanele LGBTI și persoanele cu 

dizabilități; 
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61. invită statele membre să instituie mecanisme adecvate de control al calității pentru a 

evalua dacă au îndeplinit cerințele legate de standardele de includere a dimensiunii de 

gen și de adaptare la nevoile femeilor și ale copiilor și referitoare la măsurile care 

trebuie adoptate de către serviciile de sprijinire a victimelor pentru a încuraja 

denunțarea infracțiunilor și a proteja în mod eficace victimele; 

62. invită statele membre să ofere sprijin victimelor pentru a le permite să facă față 

aspectelor juridice, financiare și practice, precum și riscului de victimizare ulterioară;  

63. invită Comisia să pună în evidență posibila utilizare a proiectului „InfoVictims”, 

finanțat de UE, ca instrument de informare a victimelor în legătură cu procedurile 

penale, folosind diverse mijloace de comunicare, cum ar fi broșuri și afișe; consideră că 

acest proiect încurajează schimbul de bune practici pentru informarea victimelor 

infracțiunilor; 

64. invită statele membre să instituie mecanisme coordonate pentru a colecta informații 

privind victimele atacurilor teroriste care pot avea loc pe teritoriul lor și pentru a pune 

la dispoziția victimelor, prin crearea și dezvoltarea unui ghișeu unic, un portal internet 

și o linie telefonică de urgență sau alte mijloace de comunicare, cum ar fi instrumentele 

de e-mail sau de mesagerie multimedia, asigurând accesul la informații securizate, 

personalizate, specifice și pertinente, în conformitate cu nevoile utilizatorului, cu un 

serviciu de sprijin confidențial, gratuit și ușor accesibil; subliniază că acest serviciu de 

sprijin trebuie să fie în măsură să acorde asistență și sprijin victimelor terorismului în 

conformitate cu nevoile lor specifice, cum ar fi sprijin emoțional și psihologic, precum 

și sfaturi și informații privind orice chestiune de ordin juridic, practic sau financiar, 

trebuie să fie în măsură să acorde asistență victimelor preluând legătura cu diverse 

servicii administrative și, dacă este necesar, să le reprezinte în această privință imediat 

după producerea atacului și în timpul eventualelor proceduri penale, precum și asistență 

în ceea ce privește procedurile naționale de depunere a cererilor pentru despăgubiri; 

65. invită statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a evita, pe cât posibil, invadarea 

vieții private a victimei și a membrilor familiei acesteia, în special pe parcursul 

investigațiilor și a procedurilor judiciare; 

66. invită Comisia să transforme actualul portal e-Justice într-o platformă mai ușor de 

folosit, care să le asigure victimelor informații concise și ușor de înțeles referitoare la 

drepturile lor și la procedurile de urmat; 

67. invită statele membre să colaboreze, respectând pe deplin libertatea de exprimare, cu 

mass-media și cu jurnaliștii pentru ca aceștia să adopte măsuri de autoreglementare 

după survenirea unui atac terorist, cu scopul de a garanta protecția vieții private a 

victimelor și a membrilor familiilor acestora, și, în plus, să recunoască importanța 

cooperării cu serviciile specializate care acordă asistență și sprijin victimelor, pentru a 

ajuta victimele să facă față atenției acordate de mass-media; 

68. invită statele membre să instituie mecanisme de coordonare pentru a asigura, în cadrul 

serviciilor de sprijinire a victimelor, o tranziție eficace de la asistența de urgență, care 

să ia în considerare dimensiunea de gen, acordată imediat după comiterea unei 

infracțiuni, la asistența pe termen lung de care au nevoie victimele; observă că este 

necesară includerea autorităților locale și regionale, care le oferă victimelor majoritatea 

serviciilor de asistență, în toate etapele de planificare, luare a deciziilor și punere în 
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aplicare; subliniază că aceste mecanisme ar trebui să asigure în special îndreptarea 

victimelor către serviciile pe termen lung, care sunt acordate de către diferite entități ce 

intervin în diferite etape; consideră că aceste mecanisme ar trebui, de asemenea, să aibă 

o dimensiune transfrontalieră pentru a asigura acordarea de servicii de sprijinire a 

victimelor și a garanta faptul că victimele își pot exercita dreptul de a primi informații, 

asistență și despăgubiri în statul lor de reședință atunci când infracțiunea a avut loc într-

un alt stat membru decât cel în care acestea își au reședința; 

69. invită statele membre ca, în caz de atac terorist, să instituie un centru de coordonare 

care să reunească organizațiile și experții competenți pentru a asigura informații, sprijin 

și servicii practice victimelor și familiilor și rudelor lor; subliniază că aceste servicii ar 

trebui să fie confidențiale, gratuite și ușor accesibile tuturor victimelor terorismului și ar 

trebui să includă, în special: 

(a)  sprijin emoțional și psihologic de specialitate, precum sprijin și consiliere de 

specialitate pentru depășirea traumelor, adaptate în mod specific nevoilor 

victimelor terorismului; 

(b) servicii de reabilitare profesională, care să ajute victimele ce au suferit vătămări și 

prejudicii să își găsească noi locuri de muncă sau să își schimbe activitatea 

profesională; 

(c)  facilitarea legăturilor virtuale sigure cu alte victime și grupuri de sprijin 

administrate de victime; 

(d)  servicii de sprijin în cadrul comunității; 

(e)  servicii pentru informarea membrilor familiei cu privire la identificarea 

victimelor și a rămășițelor acestora și pentru repatrierea rămășițelor; 

70. regretă că, în comparație cu Convenția de la Istanbul, domeniul de aplicare al Directivei 

privind drepturile victimelor este mai limitat în ceea ce privește protecția victimelor 

violenței de gen (inclusiv a persoanelor afectate de MGF); în același timp, salută 

mecanismul de responsabilizare mai puternic din directivă și subliniază faptul că cele 

două instrumente ar trebui promovate împreună pentru a maximiza protecția oferită 

victimelor violenței de gen; 

71. încurajează statele membre să ofere materiale informative adecvate și asistență 

judiciară gratuită victimelor terorismului care sunt părți în cadrul unor proceduri 

penale, astfel încât acestea să poată obține o hotărâre privind despăgubirea; 

72. invită Comisia să propună crearea unui fond european de asistență pentru victimele 

actelor de terorism; 

73. invită statele membre să instituie:  

 a) un site internet dedicat care să fie accesibil permanent și care să pună la dispoziție 

toate informațiile care au fost făcute publice cu privire la serviciile de asistență create 

ca urmare a unui atac terorist comis pe teritoriul lor, care să conțină următoarele 

informații ce trebuie puse la dispoziție de urgență: datele de contact ale organizațiilor 

responsabile pentru asigurarea de asistență și pentru informarea victimelor, membrilor 

familiilor și publicului larg în urma unui atac terorist, precum și informații privind 
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atacul și măsurile adoptate ca urmare a atacului, inclusiv informații privind găsirea sau 

contactarea victimelor dispărute și măsuri pentru ajutorarea victimelor să se întoarcă 

acasă, care ar trebui să includă:  

i. modalitățile de recuperare a bunurilor pierdute ca urmare a unui atac; 

ii. reacțiile psihologice normale ale victimelor la un atac și îndrumarea 

victimelor în ceea ce privește modalitățile de atenuare a eventualelor reacții 

negative, precum și informații privind posibile vătămări neevidente, precum 

pierderea auzului; 

iii. informații privind înlocuirea documentelor de identitate; 

iv. informații privind obținerea de asistență financiară, despăgubiri sau 

prestații din partea guvernului; 

v. informații privind drepturile specifice ale victimelor terorismului și ale 

membrilor familiilor lor, inclusiv drepturile din cadrul procedurilor penale, 

în conformitate cu Directiva privind drepturile victimelor; 

vi. eventuale alte informații considerate necesare pentru a garanta că 

victimele sunt informate cu privire la drepturile lor, la siguranța lor sau la 

serviciile pe care le au la dispoziție; 

b)  un site web cu acces privat, disponibil victimelor atacurilor teroriste și membrilor 

familiilor acestora, care să pună la dispoziția victimelor informații ce nu sunt 

disponibile publicului larg; 

c)  proceduri pentru informarea membrilor familiilor cu privire la situația victimelor; 

d)  colectarea unor informații uniforme referitoare la victime de către toate 

autoritățile și organizațiile care sunt responsabile de primirea, tratamentul și 

sprijinul victimelor; aceste informații trebuie să fie colectate în funcție de nevoile 

tuturor organizațiilor implicate în reacția la atacul terorist și în acordarea de 

asistență victimelor și familiilor lor; 

74. invită statele membre să instituie o rețea națională a serviciilor de sprijinire a victimelor 

pentru a intensifica cooperarea dintre aceste organizații și să instituie grupuri de lucru 

pentru a face schimb de bune practici, a concepe măsuri de formare și a îmbunătăți 

comunicarea dintre autorități și victimele infracțiunilor; 

75. invită Comisia să inițieze un dialog cu statele membre pentru a diminua diferențele 

foarte mari76 în ceea ce privește compensațiile financiare acordate de către fiecare stat 

membru victimelor atentatelor teroriste; 

76. subliniază că este vital ca statele membre să răspundă victimelor infracțiunilor cu 

respect, sensibilitate și profesionalism, pentru a încuraja victimele infracțiunilor să 

comunice cu personalul însărcinat cu aplicarea legii sau cu personalul medical; 

                                                           
76  Compensațiile financiare naționale variază de la un euro simbolic în anumite state 

membre până la 250 000 de euro și mai mult în altele. 
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77. invită statele membre să se asigure că numărul telefonic de urgență 112 este pe deplin 

accesibil persoanelor cu handicap și să organizeze campanii pentru a spori gradul de 

cunoaștere a acestei linii; 

78. repetă apelul adresat Comisiei să prezinte cât mai curând posibil o strategie europeană 

pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor ale violenței de gen, care ar trebui să 

conțină un act legislativ pentru a sprijini statele membre în prevenirea și eliminarea 

tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor, precum și a violenței de 

gen; repetă apelul adresat Consiliului să activeze clauza pasarelă, adoptând în 

unanimitate o decizie prin care violența împotriva femeilor și a fetelor (și alte forme ale 

violenței de gen) să fie inclusă în rândul infracțiunilor penale, în conformitate cu 

articolul 83 alineatul (1) din TFUE; 

79.   invită statele membre să instituie mecanisme pentru recuperarea adecvată a plăților de 

despăgubire de la autorul infracțiunilor; 

80. invită statele membre să pună în aplicare în mod eficient, cu resurse economice și 

financiare suficiente și în deplină cooperare cu Comisia și cu alți actori vizați, inclusiv 

cu societatea civilă, toate dispozițiile din Directiva privind drepturile victimelor; 

81.   invită Comisia să includă în Agenda europeană privind securitatea o măsură prioritară 

privind garantarea securității personale și protecția tuturor persoanelor împotriva 

violenței interpersonale și a violenței de gen; 

o 

o  o 

82. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


